
ПРИДІЛЕННЯ ШКІЛЬНО-
Г0 ЧАСУ НА НАВЧАН-

НЯ РЕЛІГІЇ ЗЃІ 
З К0НСТИТУІ 

Вашингтон. ` — Верховний 
Суд ЗДА, шістьма голосами 
проти трьох, підтримав поста-
нову шкільної ради міста Ню 
Норку, щоб шкільних дітей, 
на бажання батьків, звільняти 
від науки у публічних школах 
на те, щоб вони моЃли навча-
тись релігії в будинках, не на-
лежких до школи. Учні, що не 
ходять ќа релігію, мають в то-
му часі залишатися в школі. 
Суддя Вилйем О. Доґлес, ви-
словлюючи думку більші ќти, 
заявив, що навчання релігії, 
практиковане в нюйоркських 
школах, не противиться засаді 
відділення церкви від держа-
ви, бо' виклади релігії відбува-
ються поза школою. Він за-

уважив теж, що нюйоркська 
система різниться від системи 
в Чампсйн, у стейті Ілиной, 
яку Верховний Суд признав 
неконституційною в 1918 р. 
тому, що там навчання реелі-
лії відбувалося у шкільних 
будинках. Меншина Верхов-
ного Суду, я к а голосувала 
проти такого рішення, склада-
сться з трьох суддів, з яких 
кожний висловив відмінну 
думку, одначе вони всі три по-
годжувялнсл в тому, що ню-
Тюркська практика не різнить-
ся в нічому від чампейнської. 
Суддя Гюґо Л. Блск додав ще, 
що місто Ню Иорк змагає до 
обов'язкового навчання релі-
гії, щоб придбати вірних для 
релігійних груп. 

Буденц свідчить у другому процесі проти 
комуністів 

Ню Иорк. — Луї Ф. Буденц, 
колишній редактор комуніс-
тнчного щоденника Дейлі 
Воркер, був поклнканий про-
куратором на першого свідка 
проти 16 другорядних кому-
ністів. обвинувачених в зма-
ганні до насильного переворо-
ту американського уряду. Вів 
пізнав обвинуваченого Алек-
сандра Бітелмана, як члена 
американського к о м уністич-
ного Політбюро та як промов-
ця, що в 1956 р. закликав знн-
щити уряд Злучених Держав. 
Свідок ствердив, що Бітелман 
заявив на нараді: ‚‚Ми муси-
ма тямити, що революційна 
мета комуністичної партії це 
насильний "переворот `в уряді 
Злучених Держав". ЦІ слова 
Бітелмана, були його власні, 
за свідченням Вуденца. Про-

цес проти другорядних кому-
ністнчннх провідників, які 
прийшли на місце перших, за-
суджених на кару п'ять років 
тюрми в 1949 p., почався в по-
ловнні березня, одначе суддя 
Едвард Е'Дімок дозволив 
адвокатам підсудних на повну 
провірку списку кандидатів 
на присяжних суддів і на за-
міти проти них і це забрало 
багато часу. Свідчення Буден-
ца відносилося до промови Бі-
телмака на тайних нарадах 
Політбюра в готелі Алберт, 
при Юніверсіті Пл. у Ню Пор-
ку з кінцем 1936 р. Оборонці 
обвинувачених комуністів зго-
лоснлн до суду закиди проти 
Бўденца, доводячи, Що вія в 
давніших свідченнях зізнав 
неправду. Суддя відкинув ці 
закиди, як нестійкі. 

Сенатська комісія зменшила допомогу 
? чужинним країнам 

Вашингтон. — Сенатська 
комісія закордонних відносин 
вирішила зменшити на пов-
ніій більйон долярів видатки 
на допомогу чужинним краї-
нам, які були пллновані ад-
міністрашією в загальній ви-
соті дол. 7,900,000.000. Комі-
сія не застановлялася над 
спеціальними позиціями в ви-
датках, тільки вирішила зага-
льно обтяти їх на 12.6 від-
сотків. Свідки, ЩО складали 
свої свідчення під час псре-
слухань у комісії, виразно ос-
терігали сенаторів, що змен-
шсннл видатків на допомог 

закордонним країнам, голов-
но тим, що належать до Пів-
нічно Атлантійського Пакту, 
зменшить їх придатність до 
оборони від комуністичної а-
ґрссії. Голова комісії, сен. 
Там Коналлі, не виявив прн-
чин. чому комісія одноголос-
но пішла проти остороги, од-
начс загальний здогад такий, 
що бажання ощадностн в ви-
датках було головним моиен-
том такого зменшення. Прн 
голосуванні не було партій-
них різниць, бо чотири демо-
крати присдналисл до респуб-
лїканців і так обмежили пля-
нн президента. 

ГЕНЕРАЛ ВІДПОВІДАТИМЕ 
ПЕРЕД СУДОМ З А ЗАПИСКИ 
ВИКРАДЕНІ КОМУНІСТАМИ 

Вашингтон. — Позавчора 
закінчилося восннс положсн-
ня між ЗДА й 'більшістю со-
ЮЗИИКІВ з одного, й Японісю, 
з другого боку. Війна й восн-
н т і стан тривали разом де-
сять років, чотири місяці й 
три тижні. Закінчення восн-
ного стану було відзначене 
в Вашингтоні короткою, де-
сятихвилвнною цсрсмонісю, 
під час якої закріплено дого-` 
вір безпеки, за яким о руїќні 
сили ЗДА охоронятимуть ін-
тересн Японії, доки вона на-
лежно не відбудує свою обо-
р'онну спроможність. Прези-
денТ Т р у м а н особисто 
не був присутннй на урочне-
стості в департаменті стсйту, 
одначе в комунікаті відчпта-
нім секретарем Ачссоном прн-
привітав мир знаменними сло-
вамн, окресливши його, як 
початок нової доби, в 'якій Я-
понія займас належну позн-
цію в змаганнях проти кому-
ністнчного імперіялізму. Пре-
зндент підкреслив, шо впро-
довж останніх шоста років, 
японський народ і уряд вн-
явив багато зусиль для побу-
довн демократії в своїй країні. 
Ці зусилля спричинилн, що 
Японія привертає своє, — рів-
норяднс й почесне,—місце сс-
ред вільних народів. Цс, як 
підкреслив президент, відбу-
васться в той час, коли ко-
мунізм поневолив великі об-
шари землі і і багато нещаслн-
вих народів і загрожує по-
ширити ще далі свііі устрій 
примусу й визиску. Япон-
ськнй нарід усвідомив небез-
пеку і, готовий взяти участь 
в спільних зусиллях проти 
загрози. 

Негайно після церемонії, 
Росія зложила офіційний 
протест проти дій ЗДА, а са-
ме з приводу розв'язання Да-
лскосхідньої Комісії, в прн-
воду мирового .договору та 

ЗАКІНЧЕННЯ ВОЄННОГО СТАНУ З ЯПОНІЄЮ 
РОСІЯ ПРОТЕСТУЄ 

ЯПОНІЯ ЗНОВУ НЕЗАЛЕЖНА ДЕРЖАВА 
Коротка церемонія в Державнім Департаменті, у Вашингтоні, вакіичус косіший етан а Японією. 
Державний Секретар, ДІн Ачесоп (в центрі) трниас в руках текгт рати`фікованого мирового до-
говору. Праворуч японський представник Г. Такевчі. 

кін, окреслив договір, як зна-
ряддя „обернути Японію в 
військовий причілок ЗДА на! 
Далекому Сході", а розв'язан-1 
ня Далскосхідньої Комісії, як ' 
„неправіїў дію". Протест цей 
зігноровано. І 

Як наслідок здіііснювання 

і Бельгія вияснює політику Бенілюксу 
Гаґа, Голяндія. — Бельгія 

вислала до Голяндії нову но-
ту, яка ширше вияснюй беліѓ 
кінське становище, зайняте п 
Ноті з 11 квітня. Нова бель-

мирного співжиття, перший j гійська нота бажає усунути 
по пінні, японський дипломат 
Руї Такевчі вступив до будин-
ку японської амбасадн, на 
якому знову повіває прапор 
сходячого сонця. 

У зв'язку з повним замн-
реннлм, Тру май оголосив за-
кінчсння воєнного стану, дс-

ті всі перешкоди, що стоять на 
шляху до господарської унії 
країн Бснелюксу (Бельгії, Го-
л.'індії і Люксембургу). В на 

ної імпортової полГгиіш та в 
справі квоти до спільної Ев-
ропсйської ІІлатннчої Унії. 
Нова бельгійська Нота прнз-
нас ' потребу об'єднання в 
справі політики закордонної 
торгівлі, але додає, що цс 

ГЕН. РІДЖВЕЙ ПРИЗНА-
ЧЕНИЙ НАСТУПНИКОМ 

ГЕН. АЙЗЕНГАВЕРА 
В ЕВРОПІ 

Ѓі ЛІ. IUIAPK П Е Р Е Б Е Р Е К О М А П Д У В Л Н П Я ІІА 
Д А Л Е К О М У СХОДІ 

Вашпштии. В Білому 
Домі у Вашингтоні та в усіх 
столицях країн Піпнічно-Лт-
лантійського пакту вчора по-
відомлсно про призначення 
ген. Мстью Ріджвся. дотспс-
рішнього команданта аліпиг-
ських збройних сил на Дале-
кому Сході, наступником ген. 
Двайта Лйзснгавсра на пос-
ті команданта аліянтських 
збройних сил в Кирок і. На 
цей пост призначив ген. Рідж-
вея президент Труман. а інші 
країни Атлантійського Пакту 
на цс погодилися. Рівночасно 
повідомлено, що президент 
Труман найменував ген. Мар-
ка Ќланка, дотеперішнього 
шефа дієвої армії, на звільнс-
ний ген. Ріджвесм пост голов-, 
ного аліянтського командан-
та на Далекому Сході. Па міс-
цс ген. Кларка, як шефа ді-
єпої армії, іменовано ген. 
Джана Р. Годжа. Ген. Алф-
рсд Грунтср. що теж був кан-
дидатом на наступника ген. 
Айзенгнвсра в Европі, залн-
шитьсл на дотеперішньому 
своєму пості шефа штабу о-
чолюваного ген. Ріджвесм го-
ловного аліянтського коман-
дування в Евіюпі. Нове ко-

си. Ріджвсй мав 
перебрати, згідно з пові-

І(е найновініа неофіційна світ-
лмна генерала Метмо Б. РІдж-
ш`н, який іменований на місце 
генерала Дяігйта Айленпівера 
Найвшцим Комаидамтом армії 
Иато. 

Китайські комуністи стануть перед судом 
за вимушення викупу 

Ню Иорк. — Комуністнч 

І трьох міністрів. Бельгійська 
нота з 11 квітня відкинула 

ний китайський щоденник, — 
його видавець і колишній ке-
руючий редактор поставлені 
в стан обвинувачення фсдс-
ральною слідчою судсйською 
лавою за участь в „міжна-
роднім ракеті", складенім з 
убивств, внмушснням викупу 
й тортур, При допомозі яких 
американські китайці ` були 
приневолювані оплачуватися 
мільйонами долярів в ко-
рнсть Червоного І$итаіо. Об-
винувачсним закидають 53 
різнородннх випадків прови-
нн. Вони діставали незаконні 
гроші і створили кредитовий 
фонд для трьох банків, конт-
рольованих комуністами. — 

Банки находяться поза кор-
донами ЗДЛ. Федеральний 
прокурор тве'рдить, що кнтай-; 
ський щоденник в Ню Порќу 
містив оголошення таких бан-
ків з закликами, щоб амери-
класі,ќі китайці висилали а-
мсриканські долярн до Чер-
воного Китаю. Крім тоі`о, гн-
зста в редакційних статтях 
вимагала від своїх читачів 
підтримки для режиму Мао 
Цс-Тунґа. Прокурор твердить, 
що цс підтримка для торгов 
ців людською нуждою 
впливом оголошень і заляку-
вання вислано з Лмсрнкн - -
1.000.000 дол. на рятунок ро-
днн китайців, що залишилися 
на рідних землях, від помсти 
червоного режиму. 

справі виміни валюти, спіль-(жав. 

Новий рід смальцю для домашнього печива 
Щікаґо. Новий тип 

смальцю придумала фірма 
Армур для домашнього печи-
ва. Це комбінація звичайного 
звірішііого товщу 3 Ікк-лИН-
ним. Рослинний товщ, у за-
саді краще надасться на ин-
пікання булок і бабок та ко-
лачів ніж звичайний сма-
лсць. як кажуть хсмікн і 

Під І фабриці Лрмора, що шінаі:-
ш.чн нову комбінацію. Рос-
линнний товщ робить печиво 
па 25',' легчнм і збільшао ио-
го об'єм. Одначе, коли йдеть-
ея про сќірку на хлібі чи пе-
ЧНВІ, то до цього краще нада-

сться звичайний смалець. Но-
ВИЙ тип смальцю повстає та-
ким способом, що молекули 
товщу })озклядаіотьол окремо, 
а опісля наново їх иорядку-
ЄТЬСЯ. Так повстає новий сма-
лсць, який мас прикмети обЌ-
двох, тобто звіринноп) й рос-
.чнноіо. Вій ладаєтьсл оео-
бливо добре для домашніх 
господинь. 

# Пегр-.іікар дігтав виео-
кіш ПОСТІ іменно піцспрсзидсн-
та Медичного Товариства по-
піту їію Иорк. Ним є д-р Иі-
тор М. Моррсй. 

Вашингтон. — Команда ар-! 
мії висунула проти генерала' 
Роберта В. Грова закиди, що 

Факти викривають ролю Советів у Катині j Вестінґгавс підвищує платню 75,000 

Генсрал-маЛор Робсрт М. Гроа, 
проти якого Провадиться розслі-
дуваиня у посинім суді, в зв'яз-
ку з,його запнснмком, що опн-
нився в руках комуністів. У иьо-
му записнику,- викраденому, 
як він був ўФранкфурті, в Ш-
иепчимі, 

він не доііильнував тасмности 
записок, поміщених у своєму 
щоденнику, який лопався в 
руки комуністів. Записки спи-
ралися на довірочиих інфор-
маціях. У них був ввсловле-
ний погляд генерала, що віЙ-
на між Західними країнами й 
Сонетами неминуча. Генерал-
майор Гров був військовим 
аташе при американській ам-
басаді в Москві і залишив свій 
щоденник в готелі, коли ўліті 
минулого року він виїхав на 
нараду військовиків у Німеч-
чииі. Мабуть в тому часі со 
встські агенти дісталися до 
його мешкання і відфотогра-
фували щоденник, бо виїмки 
з записок генерала появилися 
в книжці, виданій комуніста-
ми у Східній Німеччині. Ко-
маида армії наказала генера-
лові залишити свій пост і пе-
ренесла його до квартири 
Другої Армії в Форт Мід, у 
стейті Мернлевд. Тепер він 
мас стати перед воєнним су` 
дом. Якщо б йому довели ви-
ну, тоді він може дістати п'ять 
років тюрми, звільнення з вій-
ськової служби і позбавлення 
платні, а навіть і пенсії на ви-
падок звільцсддя. 

Республіканський конґрсс-
мсн з Висконзія, Альвіи Б . 
О'Конскі, прибув літаком з 
Франкфурту до Ню Иорку і 
заявив журналістам про те, 
який вислід дали псрсслухан-
ня перед Комісією Палати Ре-
презснтантів ЗДА в справі ка-
тписької масакри польських 
офіцерів. Конгресмен О'Кон-
скі ствердив, що немає підста-
ви думати, що „хтось інший, 
а не Совсти" змасакрувалн 
12,000 польських старшин у 
Катнні. Конгресмен О'Конскі 
заявив також, що Совсти вин-
ні в тому, що німці знищили 
250,000 поляків у Варшаві під 

час варшавського повстання 
в 1944 році. Совсти стояли то-
ді з великою армією під Вар-
шавою і не зробили нічого, 
щоб допомогти варшавським 
повстанцям. Першим ділом 
Советів в цьому повстанні бу-
ло захоплення в полон 50,000 
членів Польської Кранової 
Армії, по яких і слід загинув. 
Генерал Двайт Айзенгавер. 
якого ім'я згадувано на пере-
слухуванні в Франкфурті. :іа-
япнв, ща він зараз після за-
кінчсннл другої світової війни 
був дуже зайнятті і не міг 
НІЧОГО зробити тоді н справі 
каткнського злочину. 

Президент погоджується на судове вирішення 
в справі захоплення підприємств 

Вашингтон. — Сен. Гюберт,в майбутності. Досі не було 

Питсбурґ. 
платні а уваги на зрі'ст жнт-
тєвих цін, приз'най своїм 75,-
000 робітникам ПІДПРИЄМСТВО 
Вестінґгавс Електрик Компа-
Ні висотою одного відсотка в 
додатку до пІДВНШКИ на 2' з 
ц. на годину. Це відноситься 
до іонічних робітників. Одна-

робітників 
ПІДВНШКУіЧС під 1 травня дістануть нід-

пиіпі.у тоќ і 15.000 неюніиннх 
робітників, (х підпитќа буде 
виносити під $1.75 до $4.!{5 мі-
сачно. ПІДВИШКЯ ІОНІЙННХ ІХІ-
бітннків буде призвана під і 
вересня минулого рбку. У за-
ГЯЛЬНОМу вона коштуватиме 
підпрнсмпів $1,500,000 річно. 

його знання справи та зас-
лугн в дотеперішній організа-
ЦІЇ СІ)роПЄПСЬКОЇ оборони. По-
відомляючн про нове призна-
чсннл ген. Ріджвся, президент 
Труман вияснив, що він зро-
бнв цс з уваги на „широкий 
досвід ген. Ріджвся в міжна-
роднкх військових ВІДІЮВІ-
дальлостях та на виїмкове 
знання теперішніх боєвнх мс-

сля повідомлення з Білого 
Дому пію ці лсремііш, всі 14 
країн, що G членами Лтлан-
тійськопз Пакту, повідомили 
через своїх заступників в п-
лілнтській і()ловнін квартирі, 
що вони погоджуються на ці 
зміни. Теж ген. Айзенгавер в 
Парижі висловив своє вдово-
леішя з призначення ген. 
Ріджвся його наступником. 

Нищівніїќ Гобсон був перерізаний надвоє 
перед затопленням 

Вапни і к` і Адмірал 
Лінді Mt и Корм)к, командант 
Лтлантікськп( Фльотн, подав 
до відома г. ' воїй квартирі п 
ііорфо.-ік. що американський 
іішціпник І` )бі-оіі затонўи 
при зударі з літаконосцсм 
Васп негайно, бо він був пе-
реріЗаННА надіќ.'. Щоб устій-
ннти, як цс стзі.іск`я, буде 

склнкаинн воєнний суд, пе-
ред яким стануть як свідки 
командаит Васпа, капітан 
МскКафрі й інші офіцери. — 
Васп находиться тепер у до-
іюзі до ЗДА. Команда фльо-
ти залвллс, що нема надії на 
знайдення когось із пропав-
ших 176 офіцерів і моряків. 

ЗАХІД ЖАДАЄ СОВЄТСЬКОГО 
ВИЯСНЕННЯ В СПРАВІ 

ОБ'ЄДНАННЯ НІМЕЧЧИНИ 
Кап. Карлсен знову при виконуванні 

службових обов'язків 
Гавр. Сюди прибуває ио-1 капітан ЬАрлсон. Популярно 

ВИЙ пароплаи „ФлаТнґ Юнтер- j M.v 

праііз". що мас додаток н на` І Урочисту 
зві „2". Кораблем командує 

І'ЄН 
капітанові у місті готують 

усгр іч , в як ій ВІЗЬ-
асть мориќн. 

Г. Морфі, демократ з Мінссо-
тн, ВИЙШОВШИ, після розмови 
з президентом у Білому Домі, 
сказав кореспондетам. що 
Труман покладається на рі-
шення судів в справі захоп-
лення ним сталевих підпри-
смств. Пе значило б, що у-
ряд приготований на непри-
хяльне становище федсраль-
ного дистрнктового суду, я-
кий мас видати вирішення 
біжучого тижня, а зголосить 
апель до Верховного Суду, — 

І щоб онатн, на чому опертися 

випадку, щоб піютн прСЗИ-
дентеькнх заряджень під час 
нсобхідіюсти хтось відкликай-
ся до суду. Загальна думка п 
поінформованих колах таќя, 
що без огляду, котра сторона 
виграє, в суді першої інстан-
ції, буде зголошсна апеляція 
до вищого суду негайно. З 
уваги на таке наставлсння 
президента, виключається мо-
жлнвість конституційної кри-
зн в теперішній суперечці про 
компетенцію внконної ділян-
ки уряду. 

ІІОВК ЧИСЛО нкді . іьного 
ВИДЛШІЯ „СВОБОДИ" 
Вже виіішло попе ЧИСЛО І№-

дільного видання „Свободи" з 
таким змістом: Великий Кон-
дотьєр (п(ю Леонардо да Він- j 
чі) — Орсст Дутќа, Нсвідо-
мніі Колаќ — Фотііі МЄЛЄШКО, 
Тінь (поезія в иіюзі) II. 
Щербина, Заснування Одеси 
— В. Січинський, Символіка 
кольорів українського наро-
ду — Є. Онацький, Графіка 
на виставці в Ню Порќу — 
B. К-о, „Реставратори" ук(ш-
їкської пісні — В. Пстрівсь-
кнй, Українська філлтелія — 
C. Шрамченко, Сумне й вс-
селс в аашому побиті — Ро-

муті 

май Лисияк, Нові видання, З 
науки н техніки. Розвага. 
Трохи сміху. 

ЗАБОРОНА ІІУДНЄТІІЧНИХ 
ЖУРНАЛШ 

11т Иорк. Судовою по-
СТаНОВОЮ заборонено рознов-
сіоджупання двох нудистич-
ннх журналів, які мали від'-
смвий вплив на мораль мо-
лоді. Заборона торкається 
двох журналів ‚‚Світло й здо-
ров'я" та „Журнал Сонця". 
що мали розповсюдження не 
тільки серед членів нудистнч-
них товариств, але й серед 
мас інших читачів, особливо 
серед юнацтва, 

Вашингтон. - Уряди Злу-
ЧЄНИХ Держав. Британії і 
Франції завершили підготов-
ќу черг`ової ноти у відповідь 
на останні срвстські пропрзи-
ції щодо Німеччини, прохаю-
чи зі своїх) боку СовстськиЛ 
Союз, щоб він точніше з'лсу-
вав свої пропозиції щодо ви-
бору всс-німсцького уряду. 
Західна нота мала б бути пе-
редана совстському урядопі 
впродовж найближчих днів. В 
своїх нотах з 10-го березня і 
9-ІЧЇ квітня совстськнй уряд 
пропонував створення „всс-
німецькиго уряду" ПІСЛЯ 
„вільних виборів", иамагаю-
чнсь в той спосіб викликати 
враження, що він змагає до 
обсднаннл Німеччини, тіль-
ки західні аліянти до того не 
допускають. Тепер західні а-
ліянтн намагаються дістати 
тід Москви вияснення її іюзу-
міння „вільних виборів" та 
як вона собі уявляє такі вибо-
рн в східній зоні Німеччини і 
в східному секторі Берліна{ і І спільноту 

чи вона готова погодити `я на 
запропоновані вже раніше а-
ліянтамн передумови таких 
Виборів, ЩО мали б відбутися 
під КОНТроЛЄЮ Об'єднаних 
Націй. Досі совстська влада 
в Німеччині навіть не хотіла 
допустити в спою зону комі-
сію Об'сднаннх Націй, завдан-
ням якої було, перевірити 
можливості вільних виборів. 
Злучені Держави обстоюють, 
що вільні вибори повинна ПО-
псреднти вільна пе{)едвибор-
ча кампанія, і вільна для всіх 
а не тільки для комуністич-
ної партії, та що таку псред-
виборчу кампанію противнії-
їси комунізму не можуть ве-
сти з в"язннчих келій. Тим-
часом в Бонн продовжуються 
і завершуються вже аліянт-
сько-иімсцькі переговори в 
справі мирового контракту is 
Західно - німецькою Федера-
тивною Республікою та а 
справі включення її в захід-
но-европейську о б о р о н н у 
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СУВЕРЕННА ЯПОНІЯ 

Революція в суходільній війні 
Від часу вибуху останньої ато- ‚ н и щ е н е починали розв'язувати. 

В понеділок, 28-го о ѓод, 0:30 рано, Лін.пін стала знову суверен-
иою державою. Після страшної війни, започаткованої японськими 
імперіялістамн і мілітаристами, після поразки і сімох років окупа-
цїї, Японія знову зходить в сім'ю вільних націй світу та наймає, між 
ними свог. місце. Мировим договір з Японією входить в силу, запо-
чатковуючи нову добу в історії не тільки тої країни, але і цілого 
світу. 

Японський мировий договір увійшов в силу З ХВИЛИНОЮ, як 
ратифіковані документи того договору зложено в архівах держаа-
ного департаменту у Вашингтоні. Ця формальність становить зво-
ротний пункт в багатьох практичних справах, довершений вже впро-
довж окупації в японському наставленні. Відтепер, американські 
війська в Японії, так дуже потрібні для оборони тої країни, за-
лишаться там, на підставі окремих постанов договору пію взаємну 
безпеку, вже не як переможці і окупанти, але як гості і приятелі. 
Це формально, бо практично американські окупаційні сили були 
в Японії як приятелі вже від перших місяців окупації. Власне таке 
становище, діаметрально відмінне від всіх окупацій, відомих з до-
теперішніх історії! інших народів, призвело до найбільш далеко-
йдучої революції в цілій соціяльній політичній та господарськіЃї 
системі Японії. Японці, що самі були окупантами, направду мо-
жуть говорити про своє „переродження", що довершилось під впли-
вом цілком відмінного американського наставлений і поведінки з 
переможеним народом. 

Американська публічна опінія з великим признанням говорить 
про заслуги ген. Мек Артура та його настўѓіннќа ген. Метью Рідж-
вея в тому, що цей історичний експеримент з Японією пощаетнв. 
Не менші заслуги поклав Джан Фостер Доллес, який потрапив від-; 
повідно оформити договір та здобути на нього згоду інших союз-1 
ників. Такі самі великі заслуги в цьому успішному експерименті свідка виходить, що армія с гоїть 

мової бомби у првяввості знач-
ного числа вояків і великої кіль-
кости цивільних спостерігачів на 
пробних атомовнх полях Неводи. 
появилися різні коментарі фахо-
вих знавців у пресі, але ще важ-
лнвіші замітки передали вашннг-
тонські кореспонденти великих 
щоденників до своїх розмов з у-
рядовнми чинниками про анелід 
проби. 

Заступник голови ген. штабу 
армії ген. Джан Е. Голл иовер-
нувшнся, — як впевняють корес-
пондеатв, — впродовж 24 годив 
після вибуху до Пентагону, ви-
явив, що армія планує викорнс-
тати атомову зброю в трьох так-
тнчннх напрямках: з повітря, 
тобто з літаків; з керованих стрі-
лен і з гармат. Він заявив, що ар-
мія вже тепер мас підручник про 
атомове воювання, в якому на-
креслено початкові інструкції для 
поведінки й тактики війська. Він 
схарактеризував розташування й 
поведінку війська в недалекій від-
далі від місця вибуху як „обе-
режне започаткування" для ін-
г.шх вправ. Зрештою генерал був 
дуже мовчазний. 

Одначе репортери з Невадн, 
військові знавці у Вашингтоні, як 
теж поінформовані про ці сп'рави 
колумвісти, хоч висловлюються 
обережно, то погоджуються в од-
ному, а саме, що атомові військо-
ві вправи з 22 квітня були пер-
шими тактичними атомовнми 
вправами, що можуть мати веле-
тоиське значення в майбутності. 
Генсон В. Болдвин, військовий 
знавець Ню Иорк Таймеў, пере-
силаючи своє звідомлення до ѓа-
зети, написав, що вправи в Нева-
ді це тільки „початок" успішних 
революційних змія у суходільнім 
воюванні. 

З його спостережь як наочного 

мають всі ті тисячі американських вояків і старшин, що впродовж 
окупації не добачувалн в японцях своїх вчорашніх ворогів, як рад-
ше своїх завтрішніх приятелів. 

Ще одно, дуже важливе. Японію переможено, зглядно перемогу 
над Японією завершено атомовою бомбою, перша експльозія якої — 
як це підкреслювано тоді в коментарах — зробила тисячалітнін 
крок в перед в іторії людства та його прогресу. Рівновартність до 
снли визволеного атому в духово-ідейній площині становили аме-
рикянська окупаційна політика в Японії. Японську армію перемо-
жено силою атому, а японський мілітаризм і імперіялізм перемо-
жено практичним застосуванням американських ідеалів. Сила зброї 
і атому могла розбити і підкорити Японію, але здобути японський 
нарід та його приязнь для справи цивілізованого світу могли тільки, 
американські Ідеали. Подібні приклади цих двох непереможних аЩ 
мернканських сил спостерігається теж в Німеччині. 

Ці моменти створюють цілком новий прецедент в історії людства 
1 започатковують нову добу, що її вже сьогодні дехто називає 
„ЃТакс Амерікана" та на якнн так великі надії покладають зокрема 
поневолені народи. Американська поведінка в Японії і Німеччині 
є не тільки живим запереченням брехливої большевицької пропа-
ганди про „американський імперіялізм", але теж найбільш пере-
конливнм аргументом, що єдиною метою Злучених Держав с мир 
і аотя для всіх. „З нашого боку в мир з Японією ми входимо в надії, 
що він допоможе нам в досягненні більш загального миру; ми ба-
жасмо, щоб японці були нашими сусідами і приятелями; ми ба-
жасмо.щоб вони були членом Об'єднаних Націй . . . ми бажаємо 
вільнішого і менш ворожого світу і ми хочемо, щоб японці, наші 
колишні вороги, були його частиною" — коментує суверенність 
Японії „Ню Иорк Тайме". 

Власне ці бажання можна вважати суттю американської по-
літики. Америка вже нераз, устами свого президента, законодавчих 
палат та своїх інших державних і громадських представників за-
певняла про такі свої цілі теж російський та поневолені ним народи. 
Вона простягала руку дружби і згоди навіть Кремлеві, але досі ця 
рука завжди зависала в повітрю, бо ці народи не мали права про-
стягнутн її спою руку, хоч як того бажали б, а Кремль тої згоди і 
приязні не бажає. Його ціллю с здобуття і підкорення всіх інших 
народів. 

В такпх обставинах людство зв'язує свої надії з тою першою 
американською силою, що розбила японського ворога, щоб опісля 
своїми ідеалами здобути приязнь японського народу. Жертви, як' 
зложигі американський нарід в боротьбі проти японського імперія-
лізму та які з японського боку впали в Гірошімі, не були даремні. 
Т.д: само не були б даремні жертви, якщоб їх прнйшлося принести 
по обох боках за таку високу ціль, щоб в світі були тільки воля, 
дружба і мир між всіми народами, рівними і суверенними. 

ще перед багатьома проблемами 
у вжитку атомової зброї, яких Ву-

3 тим погоджується теж генерал 
Голл, хоч говорить про це обе-
режніше. Спостереження обидвох 
згаданих знавців доповнює Мап-
ісіз В. Чайлдс, колумніст з „Ю-
наитед Фічур Синдікейт" з осід-
ком у Вашингтоні. Він, хоч не їз-
див до Невадн, стверджує — оче-
видно на підставі достовірних ін-
формаціЃї — що досвіди в Не"іді 
були пробами в ‚‚поході атол'ової 
революції", яка. на його думку, 
надходить швидшим кроком, ш;к 
її передбачує Болдвин. 

Маркіз С. Ватсон, військовий 
критик з Балтимор Сан, який теж 
не їздив до Невадн, дає яснішу 
оцінку вибуху, коли пише, що ці 
досвіди мають значення як для 
офензивн так і для дефензиви, 
одначе, всеодно, „вони означа-
ють залишення таких великих 
концентрацій військ, які давали 
перемогу в попередніх війнах". 

Ще важливіші заввагн до 
вправ у Неваді помістив далеко 
до їх виконання Дейвид Р. Інг 
ліс, у березневім виданні „Бюле 
теня Атомового Знання", на яко-
го поќлиќўвалися деякі кррес-
понденти з досвідів у Неваді. Він 
написав: „Шкода, що журналіс-
ти почали писати про „дитячу 
А-бомбу", бо ми мабуть не маємо 
на овидІ такого винаходу". Він 
додав пояснення, що нова бомба 
є видатніша (більше „компакт-
на") з її вистріль ним механізмом. 
Покликуючися на голову конгре-
сової комісії атомової енергії сен. 
МекМегона, Інґліс передбачує, 
що міжнародна контроля атомо-
вої енергії буде утруднена. Як 
тільки атомова бомба буде введе-
на як тактична й стратегічна 
нансильніша зброя в суміш з ін-
шими родами зброї, її важко бу-
де обмежити в майбутності — за-
ключас автор статті в „Бюлетені 
Атомового Знання". 

Святослав Шрамченко, 
Капітан-лейтенант фльотн 

Українська воєнноморська 
політика на КриМі у 1917-18 pp. 

(До Дня Українського Моря) 

Тепер вже відомо, скільки сил 
витратили оборонці давнього ро-
сійського ладу в 1917 і пізніших 
роках на боротьбу з ‚‚окраїнами'', 
замість домовитись з ІНШИМИ на-
родамн та спільно боротись проти 
большевизму. Особливу увагу ро-
сійські реакціонери звернули на 
затримання свого панування в 
Криму. Молодій українській дер-
жаві довелося, захищаючи себе і 
дбаючи про майбутню кращу 
спільну долю татарського та ук-
раїнського народу, виривати з рук 
окупантів чорноморські порти. ЦІ 
порти, звідки Росія загрожує Ев-
ропі і Азії й де колись розцвіта-
тнме дружба татарського й укра-
їнського народів. 

Севастопольський рейд в в вер-
стов довжини, від 250 до 450 саж-
нів ширини і від 35 до 63 футів 
ГЛИбИНИ, ПО СВОЇМ ЯКОСТЯМ Є ОД' 
ним з найкращих в світі. Північні 
й південні береги бухти високі, 
скелисті і обривисті, але до моря 
знижуються. Північний берег мас 
кілька мисів і малих бухт, в які 
впадають короткі і неглибокі бал-
ки: Північна, Суха, Ќурина, Па-
найотова, Голіяндя, Сухарна, Ма-
ячна і Графска. Південний берег 
мас три більші бухти, які глибоко 

врізуються в нього, а саме Килен-
балочну чи Килен-бухту, Півден-
ву —; найбільшу і н ай ви ѓі днішу і 
Артилерійську. Південна бухта 
зовсім захищена від усіх вітрів і 
є чудовою природною гаванню. 
Вона фактично і є урядженою ба-
зою для Чорноморської фльоти. 
базою для ескадрових міноносців, 
підводних човнів, транспортів і 
кораблів різних призначень. Лі-
нійні ж кораблі і крейсери мають 
сталу стоянку на Північному ве-
ликому рейді. 

Від Артилерійської бухти на 
схід морський берег, поступово 
понижуючись до Херсонського 
мису, мас ще кілька більших чи 
менших бухт, а саме Карантинну, 
Херсонеську, Козачу, Пісочну, Ка-
мншову і Стрілецьку. Від Херсо-
неського мису берег круто повер-
тас на південний схід, поступово 
підвищується і переходить в стрім-
кі, часами нависаючі кручі, які у-
творюють біля Балаклавн вигід-
ну, лише з тісним виходом в мо-
ре, бухту — базу для підводних 
човнів, якою вона була і зараз є. 

В Севастополі ж находиться і 
найбільший на Чорному морі та і 
взагалі на Близькому Сході су-

хий док для лінійних кораблів-
дреднавтів. 

Справа можливої приналеж-
ности Криму до Украївв кілька 
разів служила темою для числен-
них таємних докладів Українсь-
кого Морського Генерального 
Штабу, як головним чином під 
час правління гетьмана Павла 
Скоропадського, так і під час Го-
ловного Отамана Симона Пе-
тлюри. 

Те, що колись че$ез недозрі-
лість державної думки Централь-
ної Ради, було попущено відносно 
Криму, то з часом повинно було 
направитись і почало було на-
правлятнсь відразу: Національне 
військо, як носнтель здорового 
державного розуму хотіло відразу 
ще в березні-квітні 1918 року на-
правнти по-військовому Кримську 
справу. Кримська група Запорізь-
кої Дивізії полковника Болбочана 
швидким маршем посунувшись 
поперед німців, звільнила Крим 
від большевиків аж до Бахчиса-
раю і околиць Ялти і вже мала 
замір подати руку Чорноморській 
фльоті, яка тоді зосередилась в 
Севастополі в цілому під ўкраїн-
ським прапором, але .іде не вда-
лося, бо німецьке командування, 
опираючись на постанову-залву 
Центральної Ридн. примусило ук-
раїнське військо повернутись за 
Перекоп. 

Український національний пра-
пор повівав теж і на, всіх кораб-
блях торговельної фльоти, які то-
ді підтримували регу'лярні рейси 
між портами Чорного і Озівського 
морів і між всіма портами Криму. 

В наказах по Морському Відом 
ству про Крим зустрічаємо пер-
шнй раз 24 грудня 1917 року в 
Наказі Генерального Секретар-
ства Морських Справ Ч. 3. думку, 
якою Крим, як і Бесарабщина і 
Північний Кавказ, рахуються на-
віть тоді вже частинами Україн-
ської Держави. 

13 березня 1918 року було ого-
лошено Наказом по Морському 
Відомству Ч. 8: „Тимчасовий за-
кон про фльоту УНР". ухвалений 
Центральною Радою 14. 1. 1918 p., 
по якому російська чорноморська 
фльота як воєнна, так і торговель-
на проголошується фльотою УНР, 
і з цього часу російські воєнні і 
торговельні кораблі на Чорному 
і Озівському морях (пар. 5) під-
німають український прапор (що 
Чорноморська воєнна фльота в 
повному складі виконала 29 квіт-
ня 1918 року в Севастополі). В 
наслідок цього закону, наказом 
по Мор. Відомству з 17. III. 1918 
р. Ч. 2^17 було приписано Коман-
дуючому фльотою скупчитн всі 
боєздатні воєнні кораблі до Севас-
тополя, як до свойого порту, а ко-
раблі потребуючі більшого ре-
монту до Миколаєва. 

Цікаво, що не дивлячись на 
кранні-соціялістнчні впливи, які 
тоді віяли, все таки вдалося на-
шим воснно-морськнм чинникам 
провести в тому ж наказі ще точ-
ку „Б", яка категорично касує 
всяке виборне „начало" команд-
ного складу фльотн і разом з тим 
зносить всі судові (корабельні^, 
дивізійні та інші комітети і „Цен-
трофльоту" (в Севастополі), які 
створилися на Чорноморській 
фльоті під час Керенського і боль-
шевиків. 

19 квітня 1918 р. (Наказ по М. 
В. Ч. 31) начальником оборони 
побережжя Кримського півос-
трова і комендантом м. Севасто-
поля призначено капітана II ран-
гн Миколу Містникова з відповід-
ннм штатом. Далі Головним Ко-
мандантом всіх портів Чорного і 
Озівського морів і Командуючим 
фльотою, згідно зі ‚‚Сподом В-
Морських Постанов" був прнзна-
ченнй віце-адмірал Покровський 
Наказ по М. В. 24. IV. 1918 р. 

Л. Печннська 

Фальшують Шевченка 
Перекручування і с т о р и чних 

фактів та постійне очорнювання 
борців за волю, що ним росіяни 
намагаються затримати в кайда-
нах вільні колись народи, — це 
найкращий доказ бсзпідставности 
їхньої акції. Якщо почитати ро-
сійські газети та статті, що їх 
вміщують росіяни в чужій пресі, 
то можна подумати, що Москва, 
— це найлагідніше ягнятко. Яг-
нятко це ніколи нікого не прн-
тискало, воно ніколи нікого не 
завойовувало, а лише інші — злі 
народи — самі себе підкорили Ро-
сії й тепер ще хочуть відділятися. 
Тільки недобрі люди можуть го-
воритн, що ягнятко насильно під-
корило лютих вовків, — кавказ-
ців, поляків, білорусів, українців 
та сотки племен і народів. В по-
дібннй спосіб пише теж і нюйорк-
ський орган „федералістів", який 
твердить, що ці злі люди очорню-
ють навіть Шевченка, кажучи, 
що Шевченко не любив Росії. 

У дійсності ж, запевняють „фе-
дералісти", Шевченко любив Ро-
сію, а коли й писав щонебудь 
проти москалів, то розумів під 
москалями не росіян, а солдатів. 
Особливо це торкається, за дум-
кою „федералістів", поеми „Кате-
рина", де Шевченко говорить про 
кривді', яку дівчина дізнала від 
москаля-солдата, а не росіянина. 

А я, все таки переконана, що 
це „федералісти", а не „націона-
ли" фалшують Шевченка. Ось. хоч 
Сн й у випадку з цими „москаля-
мн". Як би не перекручувати 
Шевченкових слів, але, під мос-
калями він таки розумів росіян, 
які за його часів не менше мучи-
ли українських селян, як і за ча-
сів Сталіна. Доказів на це аж за-
багато, але пригадаємо тут лише 
один з них. 

В останньому числі журналу 
„Крила" уміщено цікаву статтю 
„Царський жандарм про Шевчен-
кову творчість", яка пригадує 
нам погляди російського жан-
дармського генерала на Шевчен-
кові твори, а зокрема на значеи-
ня в його творах слова „мо-
скаль". Отож жандармський ге-
нерал Дубельт у 1847 році, після 
заарештування Шевченка, дав 
свою оцінку його творів, яка, зви-
чайно, рішально заважила на до-
лі обвинуваченого. 
^ — ^ ш — — — m m И И Д Є — Д 

Зацитую тут .дещо з докладу 
Дубельта: 

„Шевченко вдасться до всіх до-
шкульних і пашквідьних висло-
вів, де тільки торкається Госуда-
ря Імператора і взагалі росіян (в 
оригіналі — „русскнх"). В кінці 
„Сна" він уявляє себе перед па-
м'ятннком . . . кажучи, що Петро 
І придушив свободу України, а 
Катерина довершила, те, що він 
почав". 

У цьому яг звіті знаходимо та-
кі думки щодо поеми „Катери-
на": „Героїня цієї поеми поко-
хала росіянина і породила від 
нього сина, але росіянин пішов у 
похід і не повернувся. Вона че-
кас, плаче, сусідки з неї сміють-
ся, батьки виганяють з дому. Ка-
терина з немовлям на руках іде 
в Росію шукати свого Івана. Пе-
рехожі страхають її Росією, ро-
сіянн глузують . . . Поет радить 
дівчатам не кохати росіян: вони 
чужі, приведуть до біди, ПОСМІ-
ються і покинуть . . І Ця п'єса ви-
кликас ненависть до `росіян. За-
дум поета був, здасться той, що 
козаки-запорсн^ці, - як покинуті 
звабленою і зневаженою матірю 
сироти, залишились в степу, без 
батьківщини, з горем і злидня-
ми . . . " 

Від часу наведеної тут характе-
ристики творів Шевченка минуло 
понад сто років. Тоді росіяни за-
слали українського найбільшого 
поета, думаючи, що згасили той 
вогонь, що спалахнув в Україні. 
Тепер, побачивши через сто ро-
ків, що Шевченко її досі живий 
у своїм народі й що нарід все 
більше прагне волі, вирішили 
фальшувати Шевченка. Виявп-
лось раптом, що Шевченко у 
своїх творах ніколи не виступав 
проти Росії, а лише закликав лю-
бнти їй Ще трохи й прочитаємо, 
що вій сам себе присудив на за-
слання, що у в'язницю посадили 
його українські націонали за йо-
го велику любов до славної ма-
тушки — Москви. 

А проте російський жандарм-
ський генерал у 1847 році уважно 
вивчив твори поета й добре від-
чув його дух. Свідчення цього ро-
сіяннна правильніші, ніж фаль-
шування Шевченка з табору „фе-
дералістів". 

Ч. 36, 3. V. 1918 Ч. 45 і 23. V. 1918 
року Ч. 70). 

21 травня 1918 р. маємо елі-
дуючий наказ: 

Наказ по Морському Відомству 
Української Держави Ч. б̂ ОвО, 
21 травня 1918 р. м. Київ: 

По наказу Гетьмана Павла, Ка-
пітан І рангу (вже був підвшце-
ннй в контр-адмірали, але наказ 
про це не був ще оголошений. 
Контр-адмірал Михайло Мнхай-
лович Остроградський - Апостол 
походив від Гетьмана Апостола. 
Помер на еміграції в Румунії в 
1926 році), Михайло Остроградсь-
кий призначається офіціяльним 
представником Морського Міні-
стерства Української Держави до 
м. Севастополя для зв'язку з гер-
манським командуванням на Кри-
АІІ по питанням, які торкаються: 
воєнних кораблів, транспортів і 
пароплавів (торговельних), базу-
ючихся на Севастополь, їх осо-
бистий склад, Севастопольське 
портове правління, а також по 
всім воєнно-морським питанням 
на Крим і. 

27 травня 1918 року розпочато 
залічування до резерви в Севасто-
полі старшин і підстарший фльо-
ти, які не залишилися на дійсній 

службі. (Наказ по.М. В. Ч. 74). 
Наказом по Морському Відом-

ству Ч. 102, від 10 червня 1918 р. 
Контр-адмірала М. М7 Остроград-
ського-Апостола призначено в 
розпорядження Гол. Командира 
всіх портів Чорного і Озівського 
морів, а Контр-адмірала Клочков-
ського (теж перебуваючого тоді 
в Севастополі) призначено на йо-
го місце. При чому характерно, 
що в Наказі підкреслено необхід-
ність зложити візйіу' Командую-
чому німецькими військами на 
Ќримі генералові гіюн-Кошу, бо 
контр-адмірал М. Остроградський-
Апостол (тримав свій прапор на 
лінійному кораблі „Св. Евстахій" 
— 2-ої Бригади Лінійних кораб-
лів Чорного моря), рахуючи себе 
в воснно-морськім відношенні пов-
ннм господарем на' Ќримі, в дечо-
му образив німців, а з ними тоді 
треба було багато рахуватись, от-
же тому й було додаяо в наказі 
відносно візити, щоб контр-адмі-
рал Клочковськнй встановив стис-
ліший зв'язок з німцями. 

(Докінчений, буде) 

Часопис „Свобод а" повинен 
знаходитися в кожній 

українській хаті 
-^ 

Вол. Дорошенко 

МОЇ ВЗАЄМИНИ З 
ПРОФ. Д. ДОРОШЕНКОМ 

(Спогад у 1-шІ роковини смерти й 70-ліття народив). 

(9) 
Книжкою Наріжного енкаве-

ди(ти користувалися при допитах 
українців у Чехії. Вона стала на-
стілною книжкою для їхніх слід-
чих. Коли в Празі большевикн 
арс-штували відому українську ді-
ячку Зинаїду Мирну, то слідчий 
При допиті її казав: „Не брешіть, 
ми маємо „Українську Еміграцію" 
Наріжного". 

На еміграції в Баварії жили мн 
з Дмитром Івановичем у різних 
мі', цих, тому майже не бачилися. 
Він жив під Авгсбурґом, а я с-по-
ча.ку в Карльсфельді під Мюн-
хелом. а вкінці в Берхтесґадені. 
Дг. атію Іванович працював як 
ку.іьтурно-освітній референт ЦП-
Уїї, був обтяженнЃі працею і жив 
серед обставин, які не сприяли 
П)(санню листів. Він скаржився 
мені, що не мав навіть стола, за 
ЯКИМ міг би писати. Тільки раз 
бачилися ги прихапцем, коли він, 
бувши у Мюнхені, скочив до неда-
лекого КарльсфеЛьду (194G p j . 

Але в травні 194С р. карльсфельд-
ський табір був розв'язаний, мені 
з сім'єю довелося переїхати до 
Берхтесгвдену, далеко від Мюн-
хену, а тим більше від Авґсбургу, 
і ми вже більше не бачилися. Не-
вдовзі, бо вже в 1947 р. Дмитро 
Дорошенко переїхав до Канади, 
де бував із доповідними ще перед 
війною, познайомився з людьми й 
обставинами, то й рішив тепер ко-
іютати там свій вік. Оселився в 
В'нніпеґу, де дістав посаду в ко-
лсґіі св. Андрія. Викладав у ній 
аж три предмети. Але незабаром, 
від травня 1948 p., стративши го-
л к, зостався без заробітку. Під-
держувала його тільки Автоке-
фальна Православна Церква. Пи-
сав мені Покійний, що жилося 
.‚не з медом". Раз-по-раз хворував 
і стов зовсім інвалідом. А на до-
вершення лиха послизнувся в ва-
гоні трамваю і впав. „Після цього 
„'.'падќу" щось у мене поміщалось 
і і олові, якийсь шум, хоч голова 

й ціла. Але не твердо стою на но-
гах, усе боюся впасти . . . Одним 
словом, я розклеївся" (писав до 
мене 18 листопада 1949 p.). Ос-
таннімн часами почуваю себе вза-
галі неважно і мушу сугубо сте-
регтнся. Маю грипу". (Лист із 
29. XII. 1949). „Досі не можу прн-
йти в норму. . . Ви читаєте в ѓа-
зетах, що я там десь виступаю . . . 
Але все це роблю як якийсь галь-
ванізований труп. Беруть мене і 
везуть . . ." (4. Ш. I960). 

В останньому листі, що я його 
мав від свого покійного прияте-
ля, він теж жаліється на своє здо-
ров'я: „У мене нова халепа із здо-
ров'ям: я впав на вулиці й не міг 
сам встати, прохожі підвели ме-
не й завели до хати. Недавно о-
глядяв мене лікар-спеціяліст, мо-
же на літо буду в стані говорити, 
а от щодо мого „падіння", то 
справа гірша, чи не ознака це по-
рушення „статичної" рівноваги... 
В мене високий тиск кропи . . . 
Видко зближається кінець" (23. 
Ш. 1950). В таких обставинах По-
кійному було не до листування. 
Написавши невеличкого листа, 
він оправдувався: „Мені тяжко 
писати, і я кінчаю". Проте, я одер-
жав від нього й пару довших лис-
тів, що нагадали мені його колнш-
ні посланія. Це він хотів надолу-
нсити занедбання листування пі-
сля виїзду з Праги. Він сам прн-
знавався, що колись любив пнса-

ти листи і дійсно чоловік одержу-
вав від нього лист на кілька сто-
рінок, а тепер, каже, „написати 
листа зробилося для мене важко" 
(28. XI. 1949). 

Здоров'я його не поправлялося, 
а навпаки, щораз гіршало. А тнм-
часом Наталія Михайлівна (дру-
жнна), сприкрнвши собі Канаду, 
постановила вернутиса в Европу, 
де сподівалася знайти кращі у-
мови для вдосконалення свого 
драматичного таланту, ніж у та-
ких відносинах, як в Канаді. 
Воно справді жилося їм у Вінніпе-
гу. як я вже згадував, „не з ме-
цом" та й прикро було відчувати 
серед місцевого громадянства, п 
надто в так званих „гетьмансь-
ких" колах брак зрозуміння тяж-
кого становища видатного україн-
ського вченого, такого заслуже-
ного для гетьманської справи, й 
охоти належно допомогти йому 
дожити призначений долею не-
величкий уже реченець. Мабуть 
потішали себе стереотипним — 
„не він один такий, багато їх", як 
то доводиться чути від добре сн-
туованих „автохтонів", що посі-
дають гарні „джаби" .й мають 
„гавзи" та порядні конта в бан-
ках. Проте везти важкохворого 
чоловіка в далеку, тяжку дорогу, 
було більш ніж ризиком. 

Покійний д-р Л. Цегельськнй, 
що внїхав був до Ню Иорку по-
прощати Дорошенків на від'їзд-

нім, оповідав мені, в якому тяж-
кому стані був Дмитро Іванович. 
Ходити він майже не міг. Із та-
гону до почекальні на двірці до-
велося нести його в кріслі. В та-
кнх невеселих обставинах прнй-
шлося відмовитися від прилюдних 
урочистих проводів. Не до того 
було. 

Цілком зрозуміло, що тяжка 
подорож ще більше знесилила 
Покійного і він уже не довго 
топтав ряст у зовсім нерайдужних 
європейських обставинах. Незаба-
ром прийшла сумна вістка, що 
проф. Дмитра Дорошенка не ста-
ло. Змучене серце не видержало... 

V. Дм. Дорошенко, як людина 
й діяч 

Покійний Дмитро Іванович зро-
бив за свого життя блискучу ка-
р'сру — громадську, політичну й 
наукову. Красвий Комісар Гали-
чннн й. Буковини за Тимчасового 
Російського Уряду, себто генерал-
губернатор, Губерніяльний Комі-
cap, себто губернатор. Чернігівщи-
ни, МінІстер-президент (хоч і ко-
ротенько) Центральної Ради, Мі-
ністер Закордонних Справ за 
Гетьманату, Професор Українсь-
кого Державного Університету в 
Кам'янці Подільському, Українсь-
кого Вільного Університету у 
Празі, а опісля в Мюнхені й Чесь-
кого Державного „Карлового" 
університету в Празі, Польського 

Державного у Варшаві, директор 
Українського Наукового Інститу-
ту в Берліні, Голова Товариства 
„Музей Визволення України" у 
Празі, дійсний член НТШ і на-
решті Президент УВАН на скн-
тальщині — ось визначні щаблі 
його небуденної кар'єри. І треба 
сказати, що скрізь, на кожному 
становищі, яке займав, був Дми-
тію Іванович, як то кажуть, на 
місці. Скрізь не тільки добре пра-
цював — з нього був робітник 
пильний, точний, акуратний і 
невсипущий, — але й гідно ре-
презентував українське ім'я та за-
ступав українські інтереси. Свої 
успіхи на всіх цих становищах ба-
гато завдячує Покійний, крім зга-
даннх вище прикмет, свойоиу 
тактові, санному вмінню лагодити 
з людьми, внрозумілості й своїй 
здатності до розумного комиромі-
су, не поступаючися при цьому 
своїми принципами. 

Ставлячи загально-народні ін-
тереси вище від гурткових чи пар-
тійних, Дмитро Іванович завжди 
вмів знайти ту середню лінію по-
ступування, що вела до згоди. 
Вмів і сам включатися в роботу з 
людьми інших поглядів і добирати 
собі співробітників різного СВІТО-
гляду й напряму, аби лише були 
ЕОНИ, чесними українськими па-
тріотами. А це була великої ваги 
прикмета, бо тільки під проводом 
такої толерантної людини може 

успішно й гармонійно йти праця. 
На жаль, у наших діячів ця прн-
кмета дуже рідко `трапляється. 
Скільки то мн мали та й маємо 
людей заслужених і працьови-
тих, але рівночасно непомірно ам-
бітннх, що не терплять коло се-
бе співробітників, які мають влас-
иу думку й дорівнктють їм своїм 
розумом і досвідом, а оточують се-
бе дрібними підлнзайками. 

Дмитро Дорошенко не належав 
до цього типу амбітннків. Він не 
був ані хворобливо-амбітним, хоч 
знав собі ціну, ані дрібним інтри-
гантом. Словом був дуже чесною 
й порядною людиною, з якою 
приємно було мати їда діла. До-
сить пригадати його' добір собі 
помішннків на адміністративні по-
сади в Західній Уіфа)ні за його 
там управи, щоб переконатись, що 
справу він ставляв понад усе. На 
становище Красвого Комісара по 
звільненні з генерал-губериатор-
ської посади гр. Вобринлікого. 
дістався Дмвтро Іванович завдяки 
своїй тактовності. Вів був однако-
во присмлнвим кандидатом і для 
українського громадянства й для 
Тимчасового Уряду, що вважав 
його за найбільш поміркованого і 
згідливого з-посеред українських 
діячів. ' -

(Продовження буде). 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ 
У. Я. СОЮЗЎІ 
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...ВІД СЛІВ ДО ДІЛА! 
(Організування українських економістів). 

З правдивою радістю прочитав і приватного купецтва й промислу я в кількох числах „Свободи" 
статті про пляя створення про-
фесійного товар'иства (організа-
ції) українських економістів. 

Кожний український купець і 
промисловець, буДь він тепер зви-
чайний робітник, чи самостійний 
кугець на американському кон-
тиненті, з цікавістю слідкує за 
розвосм започаткованої в пресі 
кампанії за створення організа-
ції „економістів". Дотеперішні 
статті підходять- до мети досить 
обережно. Оскільки не помяля-
юся, дискутанти обговорюють 
план створення, 'організації, що 
мала б охоплювати людей, що 
працюють, чи будуть працювати 
в різних ділянках'економіки, як 
теоретики, чи як практики, як 
економісти - вчені, чи як госпо-
дарники - практики, промиолов-
ці, купці, ремісники, торговельні 
посередники, агенти і т. п. та від-
повідннй молодий доріст. 

З якого боку не підходили б 
дискутанти до цісї справи, най-
важніщим — на мою гадку — с 
факт, що вкінці заговорено в нас 
на економічні теми. Незвичайно 
відрадне явище,, що врешті-решт 
дійшла до свідомосте гурт'а людей 
конечність організувати еконо-
мічний сектор , американсько-ук-
раїнського громадського життя. 

Якось вже в нас все так бувало 
дотепер і в старому краю, на ски-
тальщині в Европі і тут в Аме-
риці, що організація економічно-
го нашого життя по'рівнюючи л 
іншими його ж (життя) сектора-
ми приходила відносно пізно. 
Візьмімо під увагу західньо-укра-
їнські землі до першої світової 
війни: ми мали вже в Галичині 
різні політичні партії, імпозантні 
наукові, культурно-освітні, спор-
тово-руханкові товариства, прн-
ватне шкільництво поруч мале-
сенького числа (ойоло 350) коо-
перативннх крамйичок по селах, 
декілька більший крамниць „На-
родної Торговлі" в кілька містах 
та ще меншого числа приватних 
крамниць, до того ще одно про-
мислове підприємство (фабрика 
пасти) та деякої кількосте малих 
водних млинів і цеголень та мо-
лочарень!... 

І треба було аж твердої дійсно-
сти під польською окупацією, 
щоб, на протязі короткого часу, 
наші західньо - українські землі 
вкрилися сіткою ' різних торго-
вельннх, промиелогінх та ремісни-
чих підпрнсмств, кооперативних 

Т претйтШИ!."" Р"': " " 
Всі ми, що були співтворцями 

того нашого економічного похо-

створекня „Союзу Українських 
Купців та Промисловців у Льво 
ві", для мережі кооперативних 
крамниць, поставання Повітових 
Союзів та „Центросоюзу", для 
молочарень „Маслосоюзу". Та 
кож давно засноване товариство 

І українських ремісників „Зоря" у 
Львові' поширяло було свою ді-
яльність на весь край. 

Ці всі об'єднання приватної тор-
говлі й промислу, та кооперації 
різних видів, як також ремесла, 
були життєвою конечністю їхніх 
складових частин. Вони виросли 
із тієї ж життєвої конечносте та 
на протязі свойого навіть віднос-
но короткого життя оправдали 
своє існування всеціло та блис-
куче. 

Але теж і тут, на американській 
землі, життєва конечність застав-
ляс нас призадуматися над по-
кликанням до життя організації 
українських господарників - еко-
номістів. 

Гадаю, що вже крайня пора пе-
реводитн намічений плян в жит-
тя, бо від самих міркувань-дис-
ќусій справа вперед не піде. 

На мою гадку справу організа-
ції економістів повинен взяти в 
руки меткий канадііісько-амерн-
канськнй український ініціятнв-
ний комітет та подбати в першу 
чергу про реєстрацію: 1) україн-
ськнх економістів-теоретиків-вче-
ннх, 2) активних українських 
промисловців, купців, ремісників, 
та інших підприємців, що тепер' 
працюють за фахом, 3) українсь-
кнх промисловців купців, реміс-
ників та інших підприємців по 
званні, що під сучасну пору не 
працюють за своїм фахом, 4) ук-
раїнської молоді, що студіює еко-
номічні науки та працює в про-
мислі, торговлі та ремеслі. 

В парі із реєстрацією наших 
економічних кадрів, повинен іні-
ціятивний комітет пов'язати із 
свойого центру безпосередній 
зв'язок із цілою американською 
канадійською провінцією та різ-
ними шляхами поглиблювати та 
поширювати той зв'язок, доруча-І 
ючи також творення на місцях' 
гуртків українських купців, про-
мисловців, ремісників та заохочу-
ючи їх до закладання різних вла-
сних чи спілкових українських 
підпрнсмств і помагати бодай мо-
рально вже існуючим підприсм-
ством. 

Знов українські промисловці, 
купці та ремісиикя, не кажучи 
ВЖЄ Про еКОНОМІСТІВ - ВЧЄНЯХ; ПО-
вияні живіше цікавитися такою 
важливою справою, як створення 
організації українських еконо-

че залишитися трибуною органі-
зованого українського економіч-
ного світу. 

Побажати б також, щоб хтось 
із компетентних чинників пору-
шн справу створення фінансової 
бази для організованого ўкраїн-
сьќого сектору та широких кол 
українського громадянства. Маю 
на думці можливості заложення 
українського банку. Бож відома 
річ, що ані поодинока фірма, ані 
об'єднання фірми, не можуть ді-
яти в сьогоднішній час, не спи-
раючись на якусь фінансову ін 
статуцію. Щоправда в американ-
ськіЙ дійсності питання кредиту-
вання здорвого торговельного чи 
промислового підприємства мож-
на розв'язати легко самому влас-
кнкові даного підприємства, пра-
цюючн з будьяким банком. Про-
те будуючи станову організацію 
українських економістів, не мож-
на поминути мовчанкою справи 
української банкової установи 
тимбільше, що українські банки 
в Америці вже існували. Також 
із урухомленням організації ук-
раїиських економістів не повинно 
бути надто великих труднощів, бо 
— як оповідають старі емігранти 
— така організація також вже 
тут існувала. 

Тому не марнуймо дорогого ча-
су. Хай Ню Йорќ — Фнладелфія 

То{юнто беруть ініціативу в 
свої руки, а успіх буде певний. 

В І С Т І З У К Р А Ї Н И 
(Нотатки з совстської преси) 

ШЕВЧЕНКОВІ РОКОВИНИ 
цього року в УССР. відмічено лн-
ше одною статтею в „Рад. Укр." 
під заголовком „Т. Г. Шевченко 
і В. В. Стасов", в якій до „вихова-
телів" Т. Шевченка Бєлінського. 
Добролюбова, Чернншевського і 
інших додано ще одного „опіку-
на і наставника" — В. В. Стасова 
„великого російського художньо-
го критика". 

„Шевченко і Стасов виросли і 
сформувались на грунті передо-
вої російської культури — куль-
тури Пушкіна і Гоголя, Грибо-
сдова і Лєрмонтова. І Шевченко 
і Стасов одночасно відчули на со-
бі могутній вплив Бєлінського: 
обоє вони прийшли до революцій-
по-демократичнпх ідейно-естетич-
ннх поглядів М. Г. Чернишев-
СЬКОГО". 

З статѓті д о в і д у є м о с ь , що 
Шевченко рішу'че відстоював 

самобутність російського мистец-
тва, його вищість над західньо-
европейськнм мистецтвом того 
часу". 

Цікапа дефініція місця Т. Шев-
ченка в московській ѓієрархії вар-
тостей — Стасов, мовляв, „нада-
вав виняткового значення пока-

Літературно-Мистецький Ярмарок 

ду, що виростав- самотужки, доб-
ре пам'ятаємо те" велике досягнен-1 містів. Також не сумніваюся, що 
ня, яким було для українського часопис „Свобода" і надалі захо-

„ЧЕРВОНА КАЛИНА" 
кооперативи' переорганізована та за інкорпорована згідно 
з вимогами американського кооперативного законодав-

і ` ^".J ства, приступає 
ПО ДОВШВ1 ПІДГОТОВЦІ ДО ДІЯЛЬНОСТИ ПО 

: :. НОВОМУ СТАТУТІ. 
ДІПЛМІІГТЬ кооперативи поширена 1 на ділянки поза вядовничою. 

Колишніх членів Львівської кооперативи запрошуємо вступати 
в члени відновленої кооперативи. Затверджений Радою плян праці 
вже реалізупт`ься. Перший випуск видання в друку й незабаром 
появиться в продажі. Тих що підписали Заяви вступления в члени 
кооперативи, а не.внесли ще плисового ($5). або одного уділу ($10), 
Просимо поспішитися. 

д-р If. Примі:, голова Ради, д-р if. Калина організаційний, 
, ред. Е. Знблікеиич, секретар. 

(І 
щ 
І 
1 

1 

СТАНИЦЯ УСС! 
1! 37-у РІЧНИЦЮ КАРПАТСЬКИХ ПОЇВ ЗА МАКІВКУ 

.' : відбудуться : 

ЗАГАЛЬНІ СХОДИНИ СТАНИЦІ 
БРАТСТВА УСС 

В СУБОТУ, ДНЯ 3. ТРАВНЯ (MAY 3) 1952 р. 
о ѓод. 7. ввечорі 

В ДОМІВЦІ при 9-ій ВУЛ. 
В програмі г слово В. Калина, реферат С. Ріпецькнй. 

Явка' обовязкова. Управа. 

— — И О М О Р І С М И М І І О И — — — — — — — — І 

АМЕРИКАНСЬКІ ПРИЯТЕЛІ АНТИБОЛЬ-
ШЕВЙЦЬКОГО БЛЬОКУ НАРОДІВ 

запрошують українське громадянство на 

СПІЛЬНУ ПРОТИБОЛЬШЕВИЦЬКУ 
МАНІФЕСТАЦІЮ 

НАРОДІВ ПОНЕВОЛЕНИХ МОСКВОЮ 
.' - Маніфестація відбудеться 

В НЕДІЛЮ, 4. ТРАВНЯ (MAY 4) 1952 РОКУ 
у ВЕЛИКІЙ ЗАЛІ „МАНГЕТЕН СЕЛТЕР , 

- 34 пул. і 8 Евеню в Ню Порќу. 
Початок в годині 1:30 пополудні. 

Маніфестація влаштовується заходами 15-тн націо-
нальннх гру іѓ. обєднаннх в організації „Американських 
Приятелів Аитнбольніейнцького Бльоку Народів". 

Завданням маніфестації задемонструвати спільно непримириму 
поставу поневолених народів проти большевизму і російського імпе-
ріялізму, та незломну волю тих народів добути назад незалежність. 

На маніфестацію запрошені: п. Ярослав Отецько, голова Цен-
трального Комітету А.Б.Н.; Ген. Фаркаш де Кісбарнак, голова вій-
ськопої комісії А.Б.Н.: американські Сенатори І Конгресмени. 

Поміж промовами високоякісна мистецька програма! 
Українці! Візьміть масову участь у маніфестації! 

k 'л Організаційний Комітет. 
І н'і %%%%%%%%г %т%т—Иштmm`ті 

Підбадьорений дійсно чнмали-
ми успіхами своїх що-тижневнх 
літературно-мистецькнх імпрез у 
власній }юзмірно-невсличкій са-
лі. Літературно-Мистсцький Ќлюб 
в Ню Иорку р}ішив вийти з свого 
‚.гетта" й виступити перед широ-
кою публикою у великій салі Ню 
Порќу. Склались на цс міркуван-
ня двоякої мірки: і бажання дати 
ревію своїх передових сил, зорга-
нізованих по Секціях Ќлюбу, і 
здобути дещо фондів, потрібних 
Ќлюбові для покриття великих 
адміністраційних видатків, що 
впали на Ќлюб із пинаймом ціло-
го будинку на 2-гій Евеню. Зда-
сться, що престижево-репрезен-
тацінний момент грав тут таки 
ролю головну. Вказус на це сам 
список прізвищ, що їх вичислим: 
реклямова афіша Літературно-
Мистецького Ярмарку. Знаходн-
мо там дійно передові прізвища 
сучасної української літератури і 
журналістики, і музики, і співу, і 
танку і театру. Вже по самих о-
тих прізвищах можна знати, що 
Вечір, що його дасть Літературно-
Мнстецькнй Ќлюб стоятиме на 
високому рівн}і Ріанородніеть-про` 
грами, переплітання живого сло-
ва музичними, вокальними і та-
нечними точками, вкінці скеч із 
передовими діячами української 
сцени, врешті взагалі оригіналь-
ність такого вечора, що його ще 
досі українці в Америці ніколи 
не мали і не оглядали — це все 
складається на Імпрезўі що дале-
ко переростає, масу різнородних 
інших імпрез. 

Тому не дивниця, що існус чи-
мале зацікавлення цісю імпрс-
зою, заповідженою на неділю 
4-го травня в салі ‚‚Ірвінґ Сќул" І 
недалеко 14-тої вулиці й Юніон 
Скверу. Українці взагалі (і на рід-1 
них землях) не мали такого те-
атру-ревії, щоб там чергувалися 
повалені точки з веселим, глиб-
ші із поверховнішнмн. Тим паче 
не мали такої сцентралізованої 
літературно - мистецької органі-
зації, як ЛМКлюб у Ню Иорку, 
яка могла б виступати назовні із 
своїми членами, даючи барвистий 
і різнородний вечір розваги, де 
можна б почути безпосередньо 
від найчільніших поетів чи нове` 
лістів зразки їхньої творчостн і 
де можна б почути спів, музику і 
побачити мініятуру театру. Сама 
Управа ЛМКлюбу, наскільки зна-
смо, свідома того, що робить смі-
ливий експеримент. Всі дотепе-
рішні експерименти ЛМКлюбу бу-
ли великими успіхами. Існують 
всі дані вірити, що й Літ. "Мист. 
Ярмарок буде найбільшим успі-
хом. 

Проголошена афіша не подаг. 
докладної програми тісї імпрези, 
називає лише — в поазбучному 
порядку — виконавців та зазна-
чус при к`ожному прізвищі його 
ролю. Як довідуємося, відкриє, 
вечір голова ЛМКлюбу. проф. О. 
Литвиненко. Літературу репре-
зентуватиме передусім найчільні-
шнй із живучих українських по-
етів — Евген Маланюк та поет 
Вадим Леснч. Із прози — слуха-
чі вперше поч%поть уривок повіс-

ти, що залишилась після молодо-
помершої доньки відомої пнсьмен-
ниці Л. Коваленко-Івчеико,— чи-
татиме артистка О. Добровольсь-
ка. Микола Понеділок дасть но-
ВИЙ зразок своїх веселих опові-
дань. Музика заступлена двома 
чільними артистами: Вадим Кіпа 
((ро)ггепіян) і Володимир Шейк 
(скрипка). Таксамо у співі — дві 
сольові точкп. двох славних на-
ших артисгіа: Марія Лнсогір (со-
пран і 'і Осип Стсцура (баритон). 
Тяикове мистецтво представить 
артистка танечииця Рома Проіі-
ма своїми НОВИМИ креацімян. Де-
кілька слів скаже — ред. Л. Мн-
шуга. Це буде сдниа промова. На 
закінчення вечора буде відігра-
ннй скеч пера Івана Керницького 
та артистичними силами Йосипа 
Гірняка й Тамари Позняківної. 
Всі точки програми в'язатиме 
конференсіс, що ним буде Іван' 
Кедрин. Акомпаніяторки — Оль-
га Дмитрів, Іванна Приќма і Ев-
генія Чапельська. 

Вся програма обрахована на 

зові портрета .великого українсь-
кого иароднього поета в скарбќи-
ці російського національиого ми-
стецтва". 

Т. Шевченко „украќїнської на-
родности російської ііаціонц-іьііос-
ти" такий новин московський ‚‚ви-
иахід". 

СТАН ІІАРОДНЬОІ ОСВІТИ 
В УКРАПИ, 

за словами Я. Корнійця на раді 
союзу в Москві, с такий: „В на-
шін республіці налічується близь-
ко ЗО тисяч самих тільки почат-
ковпх, семирічних і с е р е д н і х 
шкіл, в яких навчається близько 
7 міл. дітей". На республіканській 
ті раді ‚‚працівників народньої о-
світн'` 3-6 бірезия міністер народ-
ньої освіти УССР Г. Пінчук про 
це саме сказав: „Тепер на Укра-
їні працює понад 29,500 шкіл, в 
яких навчається більш як 6,0 
мільйонів учнів". 

В 1937 році (за даними „Ітогі 
виполнснія второго пятілєтнсго 
плани развітія народного хозяй-
ства СССР.Госпланіздат. Москва 
1939".) на Україні (в тогочасних 
кордонах) було 5364,8 тисяч ,уч-
нів початкових і середніх шкіл 
або 17.9'^ до цілого населення. 
Застосовуючи цей відсоток відно-
шення числа школярів до цілого 
населення, в 1949-50 році, до яких 
підноситься публіковані даній про 
учнів, загальне число населення 
Укранїн в її сучасних кордонах 
мало б бути 39 мільйонів. 

На нараді відмічіно „низька у-
спішність частини учнів поясню-
сться насамперед тим, що в ряді 
шкіл викладання навчальних 
предметів провадиться на низько-
му ідейно-науковому рівні, від-
суткя індівідуальна робота вчи-
телів і піоиервожатих (комсо-
мольці — керівники діточнх ко-
муністнчних організацій — піо-
нерів. ред.) з школярами, а також 
повсякденний педагогічний кон-
троль з боку керівників шкіл і 
відділів народньої освіти. В дея-
ких випадках допускається зни-
ження вимог до учнів, штучне 
підвищення оцінок у відзначенні 
їх знань", цебто навчання в шко-
лах просякнете показово стаха-
новщиною, як й у всьому іншому. 
Відмічено також що в старших 
ќлясах немає боротьби з ідеоло-
гісю, ‚.буржуазного націоналіз 
му" („Рад. Укр." 9 березня). 

ПОСАДКА ЛІСОСМУГ. 
дві з пол. год., з короткою пе-' 
рервою. Управа ЛМКлюбу за- Д. Короѓченќо сназав: „Тільки І 

) являє, що якщо не трапляться горіх посіяно і посаджено 207 ти-
якісь „непередбачені иесподіван- сяч ректарїв полезахисних ліео-f 

креслення наше — ред.) вони б 
(рецензенти-редактори збірки. — 
ред.) піказали авторові, що не та-
ними словами треба змальовувати 
передову людину колгоспу", пов-
час „Радянська Україна". 

Невдаха Сергій Мушннк дав 
класичний образоќ колхозної у-
дарниці, отого нещасного чехів-
ського „унтера Пришібссва".який 
нічого більше не знас, як тільки 
навісне „рразойдісь", „держі і не 
пушай", в данќому разі колхозно-
го „увтер-прншібесва" в спідниці, 
і разом з своїми редакторами і 
рецензентами попав на гачок 
„недремлющого ока". 

„ГОСУДАРСВСШІІШ СОВСТ-
НІК ФШАНСОВОП) ВСДОМ-

СТВА 3-ГО РАНГЛ" 
такий титул мас „міністр УССР" 
тов. Щетінін („Рад. Укр." 11. бе-
резня). 

В сучасному СССР відновлено 

В Л. М. ЌЛЮБІ. 
Ню Иорк. — 3 Літературяо-

Мистецького Ќлюбу повідомля-
:оть. що в найближчу п'ятницю, 
2-го травня в приміщенні Ќлюбу 
при 119 2-га евеню чергову допо-
відь виголосить п. Василь Коса-
)к?нко-Косаревнч. Тема доповіді: 
„Правдивий образ Східної Евро-
пн". Початок, як звичайно, о год. 
7.30 ввечорІ. 

генеральські титули цивільної 
служби — на залізницях, транс-
порті, зв'язку, промисловосте і т. 
п. з введенням відповідних уні-
форм, пагонів, відзнак і т. п. Один 
з таких титулів подано вгорі. 

(У. Д ) . 

Південно-африканська криза являється 

Келтавн. — Південна Афри-
ка. — Боротьба обндвох під-
денно-афрнканськнх партіЃї 
за зміну конституції являоть-
ся кризою того, як розуміти 
засади демократичного прав-
ління. Партія Націоналістіп 
під проводом прем'єра Даніє-
ля Ф. Маляна стоїть на ста-
новнщі. що абсолютна біль-
шість його партії мас право 
змінити конституцію в той 
спосіб, що вибере звичайною 
більшістю новий найвищий 
Суд, який скасує вирок тепе-
рішнього безпартійного Нан-
вищого Суду, що не дозволяв 
на зміну конституції зміну 
виборчих прав т. зв. „Кольо-
)ювнх" (мішанціп), яких 
представники в парламенті 

кризою демократизму 
завжди голосували проти на-
ціоналістів. Це становище на-
ціоналістів викликало иепри-
хильниіі відзив за кордонами 
Південної Африки, де дума-
ють, що станоонще націона-
лістів подібне до фашистівсь-
ких засобів панування над ве-
ликою, бо 40'о білою мен-
шістю. репрезентованою Пар-
тією З'єдннених, що під про-
подом Стравса. Стравс бореті^ 
ся за те, що до зміни констн-
туції треба більшостн двох 
третіх голосів. На цьому са-
мому становищі стоїть і тепс-
рішній безпартійний Найви-
щиіі Суд, який досі формова-
но на взір ЗДА, де також 
Найвищий Суд поклнкусться 
на безпартійній засаді. 

Український Народний Союз, який нараховуг, тепер у ж е понад 
63 тисячі членів, с такою передовою народною установою аме-
рнканськнх і каиадШських українціп, в списку членства якої 
не пошито забракнути теж і Вашого імені. Бо належати до 
У. Н. Союзу, значить належати до цього свідомого та ідейного 

загалу, який творнгь і n.-де наше громадське життя. 

кн", то прнлвні глядачі й слзтсачі 
не жалуватимуть того, що прий-
шли, не будуть нудьгувати й ма-
тимуть до вибору — кому що 
найбільше до вподоби — прсбага-
тнй крам на першому в Ню Порќу 
(й Америці) Літературно-Мис-
тецькому Ярмарку. 

К. 

Де Ґоль перестерігає 
перед поголосками 

Париж. — Головна квартн-
ра ген. де Гол я видала%чора 
пересторогу перед „фальши-
вими поголосками", які по-
шнрюсться в останньому у 
зв'язку з недалекими вибора-
мн до сенату. В пересторозі не 
сказано виразно про які саме 
поголоски мова, але вважас-
ться, що ця пересторога від-
носиться головно до вісток, 
що ген. де Голь задумўе пере-
вести чистку в своїй партії та 
виключити з неї ті консерва-
тивні елементи, які в остан-
ньому, не зважаючи на опозн-
цію де-ґолівськнх лідерів, — 
підтримували уряд Аитуана 
Піне. 

УКРАЇНСЬКІ. 
НАРОДНІ 

КАЗКИ 
Заппсала 

МАРІЯ ЛУКЯІІЕИКО 

Ніна $1.00. 

Можна замовити в 

" S V O B O D А" 
83 Grand Streel, 

Jersey City З, N. J. 

вих смуг, збудовано багато ставів І 
І водоймищ", („Рад. Укр.") 9-го І 
березня). 
„ТРАГЕДІЯ" ДІШСТА В КІИВ-

СЬКОМУ ТЕАТРІ ЇМ. ЛЕСІ 
УКРАЇНКИ 

під заголовком „Під золотим ор-
лои", написана Ярославом Гала-
ном. показана українському гля-
дачеві. Про цю „трагедію" „Рад. 
Укр." 12 березня подає: .Глядача 
глибоко хвилює основна ситуація 
трагедії - - пощастить чи не по-
щастить великій групі радянсь-
ких людей, очолюваних колиш-
нім севастопільськнм моряком 
Андрієм Макаровим, вирватися з 
американського табору і поверну-
ся на батьківщину. На перешко-
ді радянським людям, що праг-
нуть повернутися до дому, стоїть 
не тільки майор Петерсон (амерн-
канець, як і належить в тих ви-
падках начальник контррозвідки, 
за референцією рецензента і Я. 
Галана. — ред.). Він мас добре 
оплачуваних помічників — укра-
їиського націоналіста Цуповича і 
колишнь(}го бургомістра одного з 
білоруських міст Акрадія Бслі-
на". 

УДАРНИЦЯ ТІТКА ГАНЌА 

Рецензент „Рад. Укр.", розгля-
даючн збірку поезій „У широкому 
степу", каже: „Хоче поет показа-
тн передові' колгоспницю, яка 
вболіває душею за громадське до-
бро. а пише іцю неї так: 

Хто не знас нашу тітку Ганќу, 
Ну й непосидяча, хай їй грець. 
Цокотить вона безперестанку, 
Всіх замучила вкінець. 
она і „втирає бригадиру носа", 

і „задасть комірникові чоеу", і „у 
коваля підійме бучу", і „на лан-
кову, як грім із тучі". Одного не 
видно з вірша, коли ж, де І як 
працює сама тітка Гайка... (під-

ЗЛУЧКНІІП У К Р А Ї Н С Ь К И Й А М Е Р И К А Н С Ь К И Й ДОПОМОГО. 
ВНИ КОМІТЕТ, Відділ ч. 2 у Ню Порќу, повідомляй всіх своїх 
членів, прихильників і все українське пюмпдянстнЬ Великого HHJ 
Иорку, 

що в суботу 3-го травин, 1952 p., в год. 7-ій ввечорі 
—-—: відбудуться : 

О Р Г А Н І З А Ц І П т ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ВІДДІЛУ 
з таким порядком нарад: 

1) Відкриття Зборів; 21 Вибір Президії; 3) Звіт Уступаючої Тим-
часовоі Управи; 4) Звіт Контрольної Комісії; 6) Слово Екаек. Днрек-
тора ЗУАДК, д-ра В. Ѓплани; в) Дискусія над авітамн В уділсия 

і, абсолнугоріі уступаючіђ Тнмч. УправЃ. 7) Відчитаиия Правнльвнка; 
.8) Вивір постіяѓгнх керуючѓих Оргв?гіп ВІдд(лу; б) Замкнення зборів. 
Збори відбудуться в домівці Укр. Амер. Ветеранів, 80 St. Mark's Place 
(8. вулиця) в Ню Порќу. Запрошўено всіх ВЗЯТИ численну участь.' 

Тнмч. Унр:мі;і. Відділу. 

УКР. ЛІТЌР. МИСТЕЦЬКИЙ ЌЛЮБ В Н Ю ИОРКУ 
: повідомляє, що : 

В НЕДІЛЮ, 4. ТРАВНЯ 1952 Р. 
в залі Washington Irving High School, ріг 16-ої вул і Irving PI. 

: відбудеться : 

Великий Літературно-Мистецький Ярмарок 
Учаѓть борўть чільні представники укр. літератури, преси, му-

знкн, теитру, співу і танку Подробиці пкініше: Початок п ѓод. 7:30 
ввечорі. — Квитки в ціні від $1.00 $1.50 можна набути в „Сурмі" 
„Арці", „Artmode" 1 Говерлі. 

ЏО9+О0ООФІІ+ІРФф0ф0ФфФ' 

Передплачуйте недільне видання „Свободи" 
Якщо Ви хочете мати щонеділі цікаві оповідання й Інші літера-

турні твори наших письменників, репродукції творів наших мистців, 
наукові статті наших учених, критичні оцінки нових видань, відо-
мості про нові винаходи в царині техніки, ролваговнй матеріял тощо, 
передплачуйте наш тижневик, що виходить регулярно й белпере-
бійно від 2. березня цього року. 

Українська молоде! Знайомся з рідною культурою через ваш 
тижневик! 

УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ ТАКІ: 
На рік у ЗДА $3.75 На рік у Канаді $4.2.1 
На пів року у ЗДА $2.00 На пів року в Канаді $2.25 

Передплату надсилати иа адресу: 
"SVOBODA", Р .О. Box 348, JERSEY CITY З, N. J., U.SA. 

НОВЕ ВИДАННЯ ОПДЛ 

УКРАЇНА ЗЕМЛЯ МОЇХ БАТЬКІВ ' 
Описова географія України Юрія Сірого. 

Розкішне видання на крейдяному папері з художньою кольоровою 
окладинкою II. Холодного та IG малюнками. 

Книжка корисна для молоді й дорослих! 
ЦІНА $1.25. І 

Книжку можна набути в книгарні „Свободи": 
83 Grand Street, Jersey City З, N. J. $ 

f i i i T i i i i i i i i i i m n m m m i m i m i m i i i i i T T T i i i y 

НОВА КНИЖКА $3.50 

?? УКРАЇНА XX. СТ0РІ 
написав проф. Clarence A. MANNING 
„TWENTIETH CENTURY UKRAINE" 

U 

П англійській мові. — Сказано в ній найновішу правду про Україну. 
Відкриває вона очі на безодню терпіння і першини героїзму украін-

ськоі о народу в боротьбі за CBOC визволення. 
Замовляти: "SVOBODA" BOX 3-lfi, JERSEY CITY 3, N. J. 

СХХХХГХХХХХХХЇТХХХХХХХХТГО 

КИВИИЙВИДИИИИДИИВИВИИИ 

МУЗИЧНІ ТВОРИ 
Ноти: 

„ВСІ ГРАЮТЬ' 
(40 народних пісень) 

иа пілпо і спів. 
ЦІНА $2.00. 

Замовляти в: 
"SVOBODA" 

P. О. Box 346 
Jersey City З, N. J. 

УКРАЇНСЬКІ БАТЬКИ! УКРАЇНСЬКІ ВЧИТЕЛІ! ( 

і Використайте зимовий час для навчання Ваших дітей g 
української мови і письма на основі 

НОВОГО УКРАЇНСЬКОГО БУКВАРЯ-ЧПТАНКН 
МОВО РІДНА! 

Опрацьованого І. Коряцьким 
і рекомендованого д-ром К. ІСисІлі-пськжм. Е 

„ВУКВАР-ЧИТАНКА" иа своїх 192 сторінках мас: 1) Посібник і 
для учнів англо-мовннх шкіл, за яким діти, що знають основа ' 
англійського пнсьма, легко можуть засвоїти українську абетку; J 
2) Буквар; 3) Читанку. В текстах біля 200 рисунків 1 Ілюстрацій! і 

ПОДРІБНА ЦІНА $2.00. 
Замовлення враз а належлтістю просяться слатя аа адресу: 

"SVOBODA", P.O. Box 346, Jersey City 3 , N. J. 
'Р1Гшвмяшввввяж№Я№ігігшяя}гял'ігягмігїіглжлляжшалятуш+югї$ 
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З ЖИТТЯ ГРОМАД І ОРГАНІЗАЦІЙ 
Россфорд і Толідо, Огайо 

Громадська праця. 

мови, декламації шкільних ді-
Ітеіі та патріотичні лісні, які від-
співав церковний хор під орудою 

'пані Анна Палко. Бурю оплесків 
Українська Громада Р о с с ф о р д : викликав виступ хору шкільної 

і Толідо улаштувала, заходом дітвори, який відспівав вміло де-
місцевого Відділу Українського І кілька патріотичних пісень. 
Конгресового Комітету, два кон- і Спеціальна подяка належнть-
церти з нагоди Листопадових ро-Іся церковному хорові, а особливе 
ковнн 2. ѓрудня 51. та Соборнбсти 
України 3. лютого 1952 р. 

Оба концерти відбулися в Рос-
і форді . Огайо. На програми зло-
жилися принагідні святочні про-

Ѓ О З Ш У К И 
Пошукую лняйомих ОЛЬГУ І СТК-
ФАНА` МАСЛО із повіту Броди. 
Прошу писати на адрес`у: 

TEODOR MVCHAJLYSCHYN 
1015 Brooks Boulevard 

Manvillc, N. J. 

признання диригентові, пані Ан-
ні Палко, за безкорисний труд. 

Н а обох святах зібрано на Ук-
раїньский Конгресовий Комітет 
$295.25. 

Ю. Р. 

Дітройт, Міш. 
Драматичний Гурток при СУМА. 

В березні .чин. року зорганізо-
вано новий осередок СУМА на 

Пошукуќ, свого сина"лФКНКО В а - І Д І Т Р 0 , і т з а х і д " Т І ' И М І С Я Ц І П І З" 
смля нар. 1926 р. і знайомих: КО-ініше при тому ж осередку створе-
.ІІСНІІКА Петра, нар. 1924 p., ГРИ-;но драматичний гурток, який за 
МКІІКА Антона, ннр. 19П p., які пе- час свойого короткого існування 
І`ебували 1945 р. вГальброні ( Hal- .дав`нашому громадянству три ви-
hron). Німеччина. Хто про них знас. , - _ ' . п п 
прошу зголоситись: Петро Афі-нко. ставки: 1) „Зв язкова І аля , псса 
25 Wilson St., Rochester 5;-N. Y. на три дії з життя і боротьби Ў П А 
71 " z 'на рідних землях. 2) . .Панна Гап-
Ііошукуіо стрнг.чннх сестер і братін ' „ . л 
та односельчан з с. Кадл%бнськн. к а - КОМЄД1Я на 3 Діз 3 життя боль-
іюп. Бролн. Галичина, а то: Лгнфію. шевнцьких окупантів на Зах ід-
Anat тцаію, Аидріп, Дмитри І Олежеў ній Україні підчас першої світо-
ЧЕХУТ. С П , К І І Ч И ч к х у т вої ВІЙНИ. 3) . .Добрий інтерес", ко 
2534 Bclangcr. Montreal.' Q.. Canada! м с д і я B a Ч 0 Т И р И Л І І 3 Ч Я С І В Ш И р Є Н ' І ня пропаганди між населенням 
П..шукуіо Трофима ЛАХТІОКА і; З а х . України, щоб вона вкладала 
Федора ЛАХТІОКА з села Видрани-; „ -.. 
ЦЯ. Ковельського повіту на Волинь с в ш 3 ! Ш В , ПХ)Ші д о УКраІНСЬКЮК 
Вістку про них прошу подати на І банків і кооператив. 
адресу: Ця остання вистава б у л а 
. . . . . ^ " А І Ч 1 . т Д 1 ` Г А і ; к л і , К А їдана на сам Великдень. 20 квіт-
1911 W. D.v,sion. Chicago 22. III. І 1 9 5 2 Здасться, ролі в ній бў-

)лн так добре розподілені, що кож-
f Б И З Н Е С О В І Н А Г О Д И в 

ДІ.М НА 11 ГОЛ АЖ 
Гарний 2 фам. ДІМ $6,750. 6 кім-

ігат і лазничка порожні. 21-46 А 
Atlantic Ave., (близько Hopkmsoii St.i. 
собвсю). Готівкою SI,200. гарна око-
лиця. О. Kupchin. Тел. ORcgon 4-5690 

в К н в ж к и - Ж у т ш а л и - К а р т к н в 

ний аматор виконав свос завдан-
ня якнайкраще. 

І Характернзація та костюми бу-
ли рівнож на свойому місці. Сама 
гра слів, як також гра рухів були 
так фахово виконані, що публіка 
Мала добре з чого сміятись. ' 

На перше місце в грі слів внсу-
нувся і здобув признання пуб-
лікн п. Петра щук в ролі господа-
ря Яця. довкруги якого з ного 
‚‚талярами" і ‚‚добрим інтересом" 
вся дія відбувалась, тоді, як в грі 
рухів перше місце здобув собі п. 
С. Кльось в ролі кума Гринька. 
Роля Насті, д р у ж и н и господаря, 

ГЛАСОПІСНЕЦЬ—о. Ісидора Доль-
нннького. Львівське видання з 1891 
р. 291 сторін друкованого тексту і 
нотного пнсьма на добірному папс-
рі. Книжка оправлена в тверду я 
гарну обкладинку (імітація шкірн). 
За поперсдннм надісланням $7.50 в особі п-ні Н. Калннич, як та-
лиснлас PETER MILANOWSKY, 2429 к о ж їх доськи Марусі, в особі и-нн 
Third Avenue, Watervliet, N. Y. Q M j l K V U I б у л И В Нконані теж ду-

Ш ^ Ц І Ш І К Т І Ї Ї ^ Ї П висилай'мо ж с ^ с - Д ^ ' І Ь Ш І Д " ^ особи ЩО 
всюди, б найкращих ілюстрованих, виступали: Терлецькии Н„ і е р -
ріжннх за S1. 10 добірних $1.75 і лецькнй І.. Крупка Ст., Кукурба 
25 ріжннх найкращих за $4. вже з Подоляк І., Кльос А., та Фе-
з посилкою. Гроші вислати з листом. " р в и в я з а , , І Н С Ь рівнож зі своєї 
дрібні поштовими марками. Ж у р - І м 

пальний каталог німецьких книжок 1 
‚.Die Ваѓкс'` за марку на 10 ц. VV.І. 
AIAGUN P.O. Box 361, Cooper Station,! 1 

хестра грала перед виставою, 
підчас перерв і по виставі гарні 
українські народні пісні, що ще 
краще уприємнювало публиці 
проведений на виставі час. Хоч 
публіка і не виповнила цілком 
‚.по береги" салю, як того можна 
було сподіватися, однак помітне 
збільшення зацікавлених у внста-
вах зростас. тому с надія, що гур-
ток далі працюватиме над собою 
та притягатиме до себе щораз но-
ві сили, щоб в недалекому май-
бутньому стати добрим драматич-
ннм гуртком-театром. Багато сво-
його труду і часу на цих внста-
вах вложив режисер п. Касперт. 
Пого фахове знання і організа-
ціинии хист на останній цій ви-
ставі виказалися досконалими 
треба вірити, що намічена ним 
драма ‚‚Ясні зорі" в близькому 
майбутньому пройде з ще біль-
шпм успіхом, чого йому і гуртко-
ві зі серця всі бажасмо. 

Присутній. 

Ст. Луїс, Мо. 
Шевченківське Свято. 

В першу неділю КВІТНЯ ЗІЙШЛИСЬ 
усі наші громадяни до Народного 
Дому, щоб вшанувтаи великого 
співця українського народу, Та 
раса Шевченка. Велику залю 
прибрано чепурно на це свято. На 
сцені серед вишиваних рушнн 
ків пишався образ Поета. 

Місцевий хор під управою п 
мгра Даннлевича відкрив свято, 
співаючи ‚‚Заповіт". Слідував ко-
роткнй, але змістовний реферат 
п. проф. Дубицького ,в якому зо 
крема підчеркнено відношення 
Шевченка до нас. По рефераті 
прийшла чи не найкраща точка 
цілого свята — пісня і декляма-
ція наших найменших. Це теж 
в и с і ід довгої підготовки і завзя-
тої праці мгра Даннлевича. Слід 
зазначити, що п. Данилович с 

ля портрету поцссну варду мали: 
Ольга Червонвшенко, Андрій Іва-
сншнн і наймолодші українці аме-
рнканськоѓо цо.чоджсння П. Лсв-
ковнч і К. Левковнч у гарних укра 
їнськнх строях. 

Ппопулярннй і відомий амерн-
кансякнй часопио „Брікжпорт 
Пост" прислав свого репортера і 
зняв цей портрет з вартою на хв-
льннх сторінках свого часопноу, 
додавши допне про нашого Генія. 

Академію відкрив о.пврох проѓ. 
М. Лнтваківськии рефератом про 
значення і ролю Тараса Шевчен -
ќа для укаінського народу. З а змі-
стосвннй реферат прелегент був 
нагороджений оплесками від слу-
хачів переповненої галі. 

Після реферату виступив церко-
внннй хор, якого при піднятті за-
вісн привітали оваційно. Х о р вн-
глядав мальовничо в українських 
строях, як ніби живі квіти. І нараз 
пронеслося могутніми басами „Як 
умрм, то поховайте..." В першій 
своїй частині хор відспівав з чут-
тям три прекрасно виконані пі-
сні: „Орися ж ти моя ниво" слова 
Шевченка муз. Лисенка, „Ой са-
ма я сама", народна пісня ар. О. 
Кошиця, „Де Дніпро наш котить 
хвилі" ар. О. Кошиця. Тепер ви-
ступили діти і молодь, з декляма-
ціямн. яких приготувала п-ні Н. 
Литваківська. леаклямували в пер 
шій частині: Александер Горячун 
Ольга Червмнишенко. Мар. Кузів 
і Микола Люлька, яких нагороди-
лн рясними оплесками. 

Співачка п-ні О Ільченко про-
співала сольо під акомпаніямснт 
п-ні Штравс: „Зоре моя вечіряя" 
слова Шевченка ар. О. Кошиця 
„Три ш л я х и широкії" слова Шев-
ченка, муз. Степового. Цей спів 
очарував цілу залю. 

Д р у г и й відділ розпочала своїм 
прекрасним співом п-ні С. Ільеи-
к о : „На шо мені чорні брови"— 
слова Т. Шевченка і „Защебечи 

одним з тих громадян на терею соловейко" — слова Т. Шевченка 
Ст. Луїс , що вкладають найбіль-1 M V 3 - Зарембн. далі виступали з 
ш е труду, щоб пожвавити наше J деклямаціямн: п-ні Марія Оста-

культурне життя. 
Поему про життя Шевченка 

продеклямував п. Недільнвцькнй. 
Треба признати, що п. Недільниць-
КІ'.ІІ мас неабиякий талан в 
цьому напрямі. Хор відспівав 
Шевченка „Садок вишневийЃ. 
Хор цей — єдина того роду гру-
па в Ст. Луїс — мас добрі вигля-
ди на майбутнє. 

По короткій перерві слідувала 
інсценізація Шевченкової поеми 
„Розрита Могила", у вмілому вй'-
коканні пані Томин і панни Д а -
шо. Щ е раз виступили зі співом 

ролі д у ж е добре. Лотишська op-JAn""- С в " ^ ) закінчилося відспі 

New York З, N. У. т К н н ж к и ^ Ж у р н а л н - К а р т к н И 

ваннлм „ Щ е не вмерла Україна' . . 
Цьогорічне Шевченківське Свя-Іце оплескам не б у л о кінця. 

пснко, яка зробила надзвичайно 
сильне вражінна, бо то б у л а не 
декламація вірша „ Д о Основ'а неп 
ќа" — а пережнття душі нашого 
народу. Д а л і декламували: Мас-
ло Василь, Люлька Люба . 

На закінчення хор відспівав: 
„Ой по горах, по долинах"—нар. 
пісня ар. О. Кошиця, „Живи У-
країно" слова Олеся, музика Гай-
воронського. На закінчення хор 
відспівав американський і україн-
ськнй гимни. 

Мило було чути й бачити, ан-
ші людн вміють віддати честь у-
сім тям, щ о так багато причини-
лнся до так дорого нам свята. За 

Весь дохід з Академії прнзна-
чсннй на українські цілі. 

II. 

^ П р о ф е с і й н і о г о л о ш е н н я 9 

Д - р М. М А И З Б Л 
лікує гострі А застарілі недуги муж-
чжн 1 жінок, шкірні, загальне ослаб-
леннл, ннркн ft міхурі, ревматизм, 
переводить аналізу кровя й сечі. 

Провірка $3.00. 
107 Е. 17th St., NEW YORK CITV 
коло 4-ої Ќпеню 1 Юніон Сквер. 

Годќна: Щодня 10—1, 4—7; 
В неділі 11—1. 

Dr. S. C H E R N O F F 
223 — 2nd Ave., (Cor. 14th St.) N.Y.C 

T d . QRamercy 7-7697 
Острі 0 довгочасні недуги чоловіків 
І жінок. Шкірні. X-Ray. Роздутѓа 
жил лідуємо без операції. Переводи-
мо аналізу ќрови для супружпз 
дозволів. — Офісові годний: Що 

двш від 10 рано до 6:4В ввечері. 
В веділі від 11 до 1 понов. 

Dr . M e d . R. T Y L B O R 
N East 3rd S t (коло 2nd Ave.) N.Y.C 

Tel. QRamercy 5-3993 
Внутрішні недуги. Fiouroscony. X-Ra) 
ElectrocardioKraph, Analysis. Перево-
дамо аналізу кропи для супружнз 

дозволів. 
Офіоові годвжв: щодвя 1-S 1 6-8 р . т 

В веділі від 10-2 попол. 

Dr. J. D E R U H A 
128 East 86th St.. New York City 
Над станцією собв. Лексінґтов Ев 

Окремі ждальні длв жінок. 
Ордввус в будні дві 10-2 І 4-9 год. 

Особливу увагу звертаб на недугв 
мужчнв 1 жінок, весравнльноств а 
ослабленая. 

Покінчав студи` в Enpont 

ДІТИ 
ЧУМАЦЬКОГО 

ШЛЯХУ 
I V - і й т о м 

Д . Г у м е н а о ї 
Ц і н а $ 2 . 5 0 . 

З а м о в л я т и : 
" S V O B O D A " 

Р. О. B o x 3 4 6 , 8 1 - 8 3 Grand St . 
Jersey City 3 . N . J. 

ГРАМАТИКА 
УКРАЇНСЬКОЇ 

МОВИ 
— : з л а д и в : — 

ОЛККСЛІІДЕІ' 1ІЛІІКПКО 

Ц е ш д р у ч н и к д л я с е р с д -
ніх ш к і л і д л я с а м о -

о с в і т и . 

— Ц і н а $ 2 . 0 0 — 

З а м о в л я й т е у : 

"SVOBODA" 
P. О. Box 346, 

Jersey City З , N . J. 

то в Ст. Луїс — це ще одна з на 
шюс рідких та вдалих імпрез 
Сподіймося, що буде їх б ільше! 

О. Г. 

Бріджпорт, Нонн. 
Шевченківська Академія. 

В цьому році Шевченківські дні 
гідно відсвяткувала українськн 
правосл. парафія св. Покрови. 

Місяць перед тим, наш церков-
ивй хор, який складається зі 
отарої і нової еміграції й молоді 
тут народженої , взявсьретельно 
концерту під управою диригента 
(б . члена Укр. Нац. хору проф. 
О. Кошиця) п-ні Катерини Ніжан-
ковської. 

Д н я 23 березня відправлено в 
церкві св. Покрови по Службі Бо-
жіі`і — панахиду, а в ѓод. 7 вече-
ром у гарно прибраній великій 
галі (Єпископальної церкви при 
Біч вул.) був удекорованию пор-
трет нашого Генія в рушник з 
самого Канева та в живі квіти. Бі-

Коли на галі втихло, о. парох 
подякував учасникам і всім тим, 
що спричинились д о цього свята. 

Джерзі Ситі, Н. Дж. 
Шевченківське Свято. 

І день сприяв погодотеплнн 
під час Святочної Академії в 
честь Генія Української Нації — 
Тараса Шевченка, що відбулася 
ЗО березня ц. p., улаштована 
Відділом Українського Конґресо-
вого Комітету з а участю громад-
ських організацій під головуван` 
ням голови ВУКК п. Миколи 
Пстрншнна. Заля Українського 
Народного Л о м у на Фліт Стріт у 
Д ж е р з і Ситі б у л а переповнена: 
навіть у вестибюлі були глядачі. 
Така ж велика кількість прняв-
ннх доказувала великощиру лю-
бов до свого поета-пророка Т. 
Шевченка. 

При вступі входячим причіплю-
в алое я жетон на якому відбито 
голову Шевченка. 

Святочна Академія розпочала-
ся американським гимном, що 
його відспівав церковний міша-
ний хор ім. М. Лисенка під дире-
ґентурою п. проф. О. Стецури. Н а 
сцені, на прекрасному кольорово-
му килимові портрет Т. Шевчен-
ка у вишитому рушнику. Під пор-
третом, на двох тумбах, живі кві-
тн оживляли гарно прибрану 
сцену. 

Вступним словом відкрив Ака-
демію о. 3 . Бачинськнй: — ‚‚Сла-
ва Ісусу Христу! Велично вша-
новусмо свого поета-пророка Т. 
Шевченка, який берися з а волю 
й незалежність свого народу. По-
ет учив нас: „чужого навчайтесь 
і свого не цурайтесь", але дехто з 
нас відпўрався свого й пішов на 
с л у ж б у до ворогів. „Хто матір 
забувас, того Бог карне", гово-
рнв отець слова поета. І закінчив, 
що „настане день і святкуватиме-
мо пам'ять Шевченка на вільній 
Соборній Україні!" 

Згаданий вище х о р виконав: 
„Заповів" Т. Шевченка. 

Учні парафіяльної школи під 
проводом С. С. Василівноќ пре-
красно виконали деклямативву 
інсценізацію, яка зворушила гля-
дачів, що й нагороджували час-
тими оплесками. Чудово вигляда-
ла жива сценка дітей у спеціяль-
но виготовлених костюмах, про-
стягаючи руку до України, яку 
представляла дівчинка. Дитяча 
сценка з а л и ш и л а надзвичайно 
гарне враження в присутніх. 

Появу професора П. Савчука 
н а сцені присутні зустріли ѓучня 
ми оплесками. Й о г о глнбокозміс-
товна виголошена Святочна п р о 
мова: „Геній Української Н а ц і ї ' 
привернула увагу присутніх. 
Промовець змалював головні іс-
торнчні дати життя й творчості 

свого народу, 
України. 

Під час перерви переведено збір-
ку добровільних датків на УКІС. 

Гарноприсмие відчуття д а л а 
колективна декламація пласту-
нів у супроводі бандури п. О. Фе-
дишина, який не вперше чарував 
своєю бандурою й співом гляда-
чів 

Фортепіянове сольо відіграла п. 
С. Дзядова , яка зачарувала пре-
красною грою. 

Декламація „Іржавець" Т. 
Шевченка з глибоким відчуттям 
умілостн и переживанням пре-

незалежність,красномистсцькн . виконала іі-на 
Оксана Білозор. 

Знову згаданий' хор відспівав: 
„Садок вишневий", „Учітеся", 
при фотепіяні акомтцшіювала п-ні 
Вахняна-Котко. Х б р ' з а с л у ж и в з 
своїм диригентом ,нц щиру поша-
ну збоку присутніх. 

Цим ж е х о р о м ' — українським 
національним гимном, закінчено 
ц ю величаву Святочну Академію. 

Присутній. 

I V A N F B A N K O ' S "MOSES" 
With a biographical sketch of 

IVAN FRANKO 
by STEJ-EN SHUMEYKO 

Translation: 
by WOLODYMYR SEMENYNA 

Price 50 cents. 
"SVOBODA" BOOKSTORE 

83 Grand Street, Jersey City, N. J 
'AAAAAmMVWVWWVWWVWWVW^ 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ УНС 
СЦРАКЮЗ, Н. Н. — Тов. „Укра-

інська Січ", від. 3d, п'овідомляс всіх 
своїх членів, що місячні збори від-
будуться в неділю? 4.`травня, о год. 
3-ій попол., в У. Н. Домі. Лроснтьсл 
всіх членів взяти 'лкнвячяслеішішу 
участь. — Управа., ' 

Ф Псрсрібнн—Нанранкн Ф 

Англійською мовор переповів це Генія, підкреслюючи його рево-
п. Еміль Кучма. люційну ролю боротьби з а волю 

„БЕЗХАТНИЙ" 
Написав — О. ЛУГОВИЙ. 

Повість а житлі українців у Канаді в двох частивах. 
Нагорожжет ш Літерат. Конкурсі Укр. Народ Союзу З А Держав 

в 1МЗ pool 
а м СТОРІН ДРУКУ. :: ЦІНА 

Замовленні слати до: 

. "SVOBODA" 
S r o b o a U . P . О . B o x 3 4 6 , J e r s e y City 3 . N . J . 

ІІеревози - - - . - - . - Лалекобіжяі 

УКРАЇНСЬКЕ 

ПЕРЕВ030ВЕ БЮРО 
В . Е . Б О Г А Ч Е В С Ь К И П 

335 CAST 6th STREET, NEW YORK 3, N. V. — TEL. OR. 3-2484 

CXXXXXX'J 
Hii ( ічпочіінГ( Кѓлики.ПІНЃІ 

Лакун аайдіть до: 
DUNLEY HAT SHOP 

14 Saint Marks Place 
NEW YORK, N. Y. 

вша ќа складі власного 
виробу 

#ЧЛЬЦОВІ КАПЕЛЮХИ 
в найновіших фасонах. 

н У вас куплені капелюхи — 
М првнвмасмо до перерібкв. 
И Дальшо првгадуємо, що маємо відділ МУЖЕСЬКОІ І'ЛЛЯНТІЛ-П, 
п в саме: першої якосте сорочка, спортові сорочки, піжами, 
Н знаної марки: "Jayson", "Fruit of the Loom" і "Rcis" 
Д Иросамо аавтм 1 переконаѓнеќ про високу якість матеріальну та 
ц внзьку фабричну Ціну! — — — — Говоримо по українськн. 
н Слухайте ваші оголошення по радіо-програмі п. Мельника кожної 

неділі між 7—8 год. рано на хвилях 1480, (станція WHOM). 
н Отворспо щоденно до 8:30 всч., в п'ятниці 1 суботи до 10:00. 

Я DUNLEY H A T S H O P 
й 14 SAINT MARKS PLACE, (Ют 8. ayau. B e t 2 A 3 Ave.) NEW YORK 

САЛЬОН KPACH 

‚JMAPIHKA" 
Щоденні годпнп: 

від 9. рано до 
8. ввечір. 

318 EAST 6th ST. 
(Bet. let A 2nd Ave.) 
NEW YORK 3, N. Y. 

Telephone: 
GRramercy 5-7244 

' ГРАФІКА В БУНКРАХ ЎПА 
ГРАФІКА В БУНКРАХ ЎПА — цс альбом дереворитів, виконаних 

у підпіллі на українських земллх в p.p. 1947—1960. 
ГРАФІКА II БУНКРАХ ЎПА — це мистецька документація сучасної 

визвольної боротьби Української Повстаичої Армії та всього 
українського народу. 

ГРАФІКА В БУНКРАХ ЎПА — приносить картини сучасного побу-
ту в Україні та ілюстрації з життя ft боротьби ЎПА- Збірка 
містить в собі також проекти босвих відзначень ЎПА. 

ГРАФІКА В БУНКРАХ ЎПА — є видана на коштовному без-
деревному папері у форматі великої чвірки. З огляду на П зміст І 
форму вона повинна стати настільною книгою в кожній ўукраїнській 
хаті і в кожній українській установі й бути цінним дарунком при 
різних нагодах. 

ГРАФІКА В БУНКРАХ ЎПА — с двомовна, — в українській 
і англійській мовах. Тому її можна вживати як цінного інформатвв-
ного матеріялу про українську визвольну боротьбу серед амерн-
канців та чужинців. 

З огляду на дуже великі кошти друку книги, Видавництво було 
змушене видати обмежений наклад. Тому спішіться з замовленнями! 

Піна книги $3-83. Кольпортсри й книгарні одержуть опуст. 
Замовлення слати на адресу: 

SVOBODA, 81-83 ORAND ST., JERSEY CITY З, N. J. 

^ r # ^ ^ 

ДОБРЕ ЧИТАННЯ ДЛЯ 
М О Л О Д І ! 

І Пригодницька ілюстрована 
повість 

В. Чапленка 
і „У НЕТРЯХ КОШТГ-ДАГУ" і 

ЦІва 50ѓ 
Замовляти: 
"SVOBODA" 

P. О. Box 346 
{ Jersey City З, N. J., U.S.A. 

О. Котанського 

БАТЬКИ І ДІТИ 
Д р а м а з н а р о д н о г о ж и т т я 

н а 5 д і й . 

Ц і н а 2 5 ц . 

М о ж н а н а б у т и в к н и г а р н і 
„ С в о б о д и " 

8 1 - 8 3 Grand Street, 
Jersey City З , N. J. 

-і) 

)) 

"Ukraine 
and Its People 

( У К Р А Ї Н А П ї ї Н А Р І Д ) 
П і д р у ч н и к в а н г л і й с ь к і й м о в і 

з м а п а м н , с т а т и с т и ч н и м и 
т а б л и ц я м и і д і я г р а м а м и 

— з р е д а г у в а в — 
п р о ф . І . М Ц Р Ч У К . 

Н а д а є т ь с я д л я о с в і д о м л е н н я 
і н ш и х і т о м у м о ж н а її н а з в а -

т и У к р а ї н с ь к о ю Е н ц н к л о -
п е д і є ю в м а л о м у з а с я з і . 

Ц і н а $ 3 . 0 0 . 

К Н И Г А Р Н Я „ С В О Б О Д А " 
8 3 Grand St. , Jersey City 3 . N . J. 

ЮРІЙ СПІГА 
Р Е Ф Р І Д Ж Е Р Е И Т О Р Ш Ш 

М Е Х А Н І К 
Скора гарантована обслуга всіх 

рсфріджсрсйторних установ, як до-
машиих так і комерційних, а рівнож 
інсталяція їх. ф 

Продаж нових, перероблених і від-
новленнх рефріджсройторш на лю-
бій струні — А С ^ 0 Є ' 

Телефон: OKegOn 3-4448 
ІО714 St. Mark's РІ.! (E. 8th St.) 

NewYofoTM. V. 

Lytwyn ft Lytwyn 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

О б с л у г а Щ и р а і Ч е с ж а 
Oar Services Are AvaSabk Any-

where in New Jertey 
801 SPRINGFIELD AVENUH 

NEWARK, NEW JERSEY 
ESeex 5-5555 

r W W S A f t W V W W V W W W W W W " 

ДОБРІ ВІСТІ ПРО 
АСТМУ 

Чи АСТМА це добрі вісті? Ні! 
Одначе сповіщають, що лік, знаний 
як ПЕННИЛ—PENNYL дас швидку, 
чудову злагоду для терплячих від 
астми. Вістки кажуть, що астма-
тичні атаки свисту в грудях, кашлю, 
вдушлнвостн й важкого віддиху 
можна застановити заживанням о-
цісі помітної медицини. Багато о-
сіб, що П заживають, були давніше 
безпомічні в часі вдушливих напа-
дів, а тепер радісно проголошують, 
що вони зазнають полекші після за-
життя кількох доз. 

Якщо вн теж мучитеся від напа-
дів, астми, астматичного кашлю і 
вдушлавоотя, зажийте якстій ПЕН-
НИЛУ. Можете дістати його по спе-
ціяльній ціні, коли вишлете оцей П1І-
різок до OREGON DRUG PRODUCTS, 
Dept. 34, РеекзкШ, New York. Звід-
тн вишлють вам дві три-долярові 
пляшки лише за $5.00, а це знижка 
$1.00 на правильній ціні. Не треба 
посилати грошей, а заплатіть просто 
лнстоношові при доставі. Одначе 
зробіть це негайно, бо припас об-
меженнй для спеціально: ціни. 

Ім'я 

Адреса 

Місцевість Сгейт 
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3 . БЕРЕЗОВСКІ 
УКІ'ЛШСЬКіга ПОІТЕВНИК 

У П Р А В ф Х Л Ь 

BERRY FUNERAL HOME, Inc. ‡ 
525 East 6th Street, j 

. New YoAJt.N. Y. 
Phone ALgonquin 4-5746 

'' Дві нові в модерні`м ходьовіаль- !; 

нім стдлдд^аптап.1. 

і Першорядна оболуга _ви усіх по-
I хоронах без різрвці` масткового 

стаяу^ 

ІВАН БРОІНДК, нотар. 

ІВАН БУНЬКО 
УКРАШСЬКНН ПОГРКВШШ 

аараджуа вогреІапі OflKfj) 

ОБСЛУГА ЧЕСНА-1 НАЖРАША 

І 

J O H N B U N K O 
Licensed UndertaJrer 4 Еші 

4 3 7 E A S T 5 th S T R E E T 
N e w York СЌу 

Dignified funerals as tow u Ц Я 
Telephone: QRaaiefcy 7-7661. 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

Заннмаєтьса оохоронамя 
В BRONX, BROOKLYN, NSM 

YORK І ОКОЛИЦЯХ 

Контрольована температури. 
Модерна каплѓѓѓџі де 

PETER JAREMA 
120 EAST 7th STREET, 

NEW YORK, N . Y . 

Tel.: ORchafd 4-2568 

- v 
T A P 3 A H , 4. 2819. Немас часу. 

tX3 

'WE'ee CAUGHT.1' 
CHIPAM PUNTED, "WE'VE 
MJSbED THE DOOR.'' 

'NO.'" INSISTED 
TACTAN. 'IT'S ON ТНЄ. 
СЧЗНТ. WATCM FOR ГГ.' ' 

‚.Мн зловлені!", задихаючись 
сказав Хірам. „Мн минули ви-
х ід !" — „Ні!", впевняв Тарзая. 
„Він с направо. Ш у к а й його!" 

Коли малі двері поволі відча-
ннлясл, вони ппосковзнулися в 
тьмяний коридор, не втрачаючи 
ані хвилини. ''V^-


